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Wij komen graag met onze 
klanten in contact over 

vraagstukken op het gebied 
van CAD tekeningen en zijn u 

daarbij graag van dienst.

Begin het nieuwe 
jaar goed ! 
Advanced Engineering kan terugkijken 

op een mooi jaar en is in het nieuwe 

jaar alweer volop aan de slag. Een mooi 

moment om u even bij te praten.

Terugblik:
In het hectische 2008 zijn wij erin geslaagd 
ons kantoor een volledige opknapbeurt te 
geven. Graag verwelkomen we u dan ook 
in onze nieuwe vergaderruimte! Advanced 
Engineering heeft in 2008 bovendien 
een aantal mooie projecten in opdracht 
gekregen. Zo hebben we voor de Gemeente 
Zaanstad het bestek geschreven en de 
uitvoering begeleid voor de volledige 
technische installaties voor de renovatie 
van een school in Krommenie. Voor een 
projectmanagementbureau hebben 
we het ontwerp gemaakt en het bestek 
opgesteld voor een optopping van een 
politiebureau in Den Haag. Het project is 
inmiddels gegund en binnenkort starten 
de werkzaamheden. Voor de Universiteit 
van Utrecht hebben we vele mooie 
bouwkundige en installatietechnische teken- 
en advieswerkzaamheden uitgevoerd. In 
opdracht van een telecomprovider voerden 
we daarnaast diverse teken- en engineering-
werkzaamheden uit voor datacenters in 
Almere, Amsterdam en Eindhoven. 

Blik vooruit:
Net als velen zijn we uiteraard erg benieuwd naar wat het jaar 2009 gaat brengen. 
De berichten over de economie zijn somber en de bouwsector begint hier al 
duidelijk iets van te merken. Onze orderportefeuille staat er echter prima voor 
en we gaan de toekomst dan ook met een stevig vertrouwen tegemoet. In het 
kader van de NEN 3140 (NEN-EN 50110) zijn we momenteel bijvoorbeeld bezig de 
volledige elektrotechnische installaties van een groot stadhuis in kaart te brengen 
en met StabiCad op tekening te verwerken. Ook de complete zwakstroominstallatie 
wordt volledig op tekeningen verwerkt. Een kabelaar heeft ons gevraagd advies 
te geven over de uitvoering van het tekenwerk voor de NEN 3140 van haar circa 
600 sites in Nederland. Voor verscheidene firma’s in geheel Nederland voeren wij 
daarnaast doorlopend AutoCad tekenwerkzaamheden uit.

Milieubesef en verantwoord omgaan met energie zijn hot items. Onder de naam 
E.Nu ontwikkelt zich een landelijke keten van samenwerkende bedrijven die zich 
volledig richten op advies voor energiebesparing en het uitvoeren van energiebe-
sparende maatregelen. Advanced Engineering is hiervoor een kernbedrijf voor de 
regio Noord-Holland. We vertellen u hier uiteraard graag meer over.

Tip: Perfecte printen of digitale bestanden!

Veel van onze klanten gebruiken een (gratis) viewer om via e-mail ontvangen CAD 

bestanden te kunnen bekijken. Een nadeel daarbij is dat niet altijd alle informatie 

zichtbaar wordt zoals de afzender heeft bedoeld. Bovendien bereikt het zelf printen 

van CAD tekeningen op A4 of A3 ook niet altijd het gewenste resultaat. Kleuren, schaal 

en arceringen worden niet altijd correct geprint.

Omdat service bij Advanced Engineering één van de eerste uitgangspunten is, helpen 

wij onze klanten graag CAD bestanden om te zetten naar bruikbare PDF bestanden. 

Desgewenst kunnen wij een goed PDF bestand direct doorsturen naar uw ‘eigen’ 

reprobedrijf bij u in de buurt. Uiteraard is het mogelijk van digitale bestanden een 

duidelijke afdruk op de juiste schaal te realiseren. Dit kan vaak al binnen enkele minuten 

geregeld zijn!

 

Neem gerust contact met ons op als u met een CAD vraagstuk zit, wij helpen u graag! 

                      
                      

                      
                      

                      
                      

                      
          Marnix Postma

ADVANCEDNote

Meten is weten.  Bijgaand tref t u daarom een lineaal aan.



Advanced Engineering 
is een teken- en 

adviesbureau voor 
technische installaties.

Wij ontwerpen, 
tekenen en calculeren 
technische installaties 

in projectmatige 
ondersteuning.


