
CURSUS OFFERTEAANVRAAG

•  Vindt u het moeilijk om een goede o� erteaanvraag op te 

stellen? 

•  Begrijpen opdrachtnemers vaak niet wat u precies wil, 

waardoor de prijzen van o� ertes niet met elkaar te 

vergelijken zijn of de kwaliteit van de producten niet is wat 

u wenste?

• Krijgt u na afl oop ook nog gesteggel over meerwerk?

Als dit voor u herkenbare problemen zijn, dan kunt u bij 

Ingenieursbureau Westenberg een eendaagse, interactieve 

cursus volgen die u helpt om deze problemen te voorkomen.

Voorafgaand aan de cursus levert iedere deelnemer een 

zelfgeschreven o� erteaanvraag in. Door gebruik te maken 

van uw eigen aanvragen, kunnen we de cursus optimaal 

aanpassen aan uw methode van aanvragen en aan de hand 

daarvan de belangrijkste verbeterpunten behandelen.

NA AFLOOP VAN DEZE CURSUS:

• Heeft u inzicht in de verschillende typen o� erteaanvragen;

• Heeft u inzicht in de diverse gunningscriteria;

•  Weet u welke soorten inspecties er zijn en wat het beste 

aansluit bij uw wensen;

•  Heeft u eenvoudige handvatten om tot een duidelijke 

o� erteaanvraag te komen, die:

 - Weinig tot geen vragen oplevert bij inschrijvers;

 - Goed vergelijkbare o� ertes oplevert;

 - Leidt tot o� ertes die goed aansluiten bij uw wensen;

 - Leidt tot minder begeleidingsuren in het uitvoeringstraject;

 - Leidt tot een geringere kans op meerwerkkosten;

 - Leidt tot minder uitloop van de werkzaamheden.

Kortom, u maakt snellere betere o� erteaanvragen, die u tijdens 

en na uitvoering van het project veel voordeel op gaan leveren.  

VOOR WIE BESTEMD?

Bedoeld voor beheerders van civiele kunstwerken en 

geïnteresseerden die betere o� erteaanvragen willen leren 

opstellen.

TIJDSTIP EN AANMELDEN

De cursus bestaat uit één cursusdag van 9.30 – 16.00uur.

U kunt zich aanmelden via onze website www.westenberg.net

KOSTEN

• De kosten bedragen € 600 per persoon.

•  Voor de cursus geldt een minimum aantal deelnemers 

van 6 cursisten, de maximale grootte van de groep 

is 10 cursisten.

•  De cursus wordt niet met een examen afgesloten. 

Cursisten ontvangen een certifi caat van deelname.

Genoemde bedragen zijn inclusief cursusmateriaal en lunch, exclusief BTW.

LOCATIE CURSUS 

Kantoor Ingenieursbureau Westenberg B.V. Westeinde 25, 3844 DD Harderwijk. 

Deze cursus kan ook incompany verzorgd worden bij een minimale deelname van 6 cursisten.

Neem contact met ons op voor een o� erte op maat.

POSTADRES

Postbus 256

3840 AG Harderwijk

HOOFDVESTIGING

Westeinde 25

3844 DD Harderwijk

TEL 0341 467046

WEB www.westenberg.net

MAIL mail@westenberg.net


