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Wie zijn wij?

Wij zijn creatief, flexibel en toekomstgericht
en denken graag mee met onze opdrachtgevers!

Wij genieten van onze specialisten
zij vormen de basis van ons bedrijf.

Wij stimuleren samenwerken
zodat we intern en extern kennis blijven delen.

Wij investeren in nieuwe technologie
om daarmee onze flexibiliteit te verhogen
en onze processen te optimaliseren.



De vakkennis en ervaring van onze specialisten 
zorgen voor een efficiënte aanpak. Inzet van 

nieuwe technologie en brede samenwerking 
zorgen ervoor dat we onze flexibiliteit houden en 

continue onze processen blijven optimaliseren.



Onze expertises

Bouwmaatvoering

Inframaatvoering

Landmeten

Bouwmaatvoering

Inframaatvoering

3D scannen 
+ modelleren

Volumebepalingen

3D GPS modelleren





Ontwikkeling proefsleuf applicatie

2018
proefsleuf
formulier

2021
automatisering

tekenwerk in AutoCad

2022
proefsleuf
applicatie

Toekomst
door ontwikkelen

applicatie



2018 - Proefsleufformulier



2021 – Automatisering tekenwerk



Android applicatie
2022 - Proefsleuven app
Automatisch verwerken van proefsleuven in 6 stappen



Projecten overzicht

- Projecten aanmaken
- Proefsleuven per project
- Toewijsbaar aan medewerker(s)



Project gegevens

- Projectnaam
- Projectnummer
- Projectbeschrijving
- Naam opdrachtgever

- Medewerker(s) toewijzen

- Opslaan

- Sla op en maak sleuf aan



Sleuf gegevens

- Sleufnaam
- Sleufnummer
- Adres
- Huisnummer

- Kies locatie op de kaart



Kabels & leidingen toevoegen

- Nulpunt
- Laagdiktes
- Diepte grondwater
- Opmerkingen

- Voeg kabel toe



Kabel & leiding gegevens

- Keuzelijst

- Typen of scrollen

- Voeg kabel toe



Foto’s toevoegen

- Foto’s maken
- Eerste 2 foto’s op PDF tekening

- Achteraf foto’s toevoegen



Tekening scherm

- Basis overzicht is klaar
- Vlugge controle

- Nu nog zonder NAP maten 



Coördinaten scherm

- Profiel bovengrond

- Uploaden CSV met coördinaten

- Te meten met elk GPS systeem 
of gegevens uit elke database

- Laatste input voor de tekening



Tekening compleet

- Profiel bovengrond

- NAP maaiveld

- NAP bovenkant leiding

- Grondwaterlijn NAP

- Legenda



Exporteren gegevens

- Tekening in PDF A3-formaat

- Alle foto’s in JPG formaat

- CSV met XYZ kabels en leidingen



3D mogelijkheden op coördinaat



Voordelen gebruik van de app

- Geen onleesbare schetsen meer op kladpapier

- Geen vage meetgegevens doordat een grondwerker gaat 
inmeten met gps

- Landmeter meet achteraf in 1x alle sleuflocaties in

- Betalen vaste prijs per sleuf

- Besparen op kosten tekenaar



Vragen?

Meer informatie?

Onze contactgegevens:

info@basepoint.xyz

0118 – 72 72 72


