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Van 2D-ontwerp 
tot Virtual reality

Wilt u een beter beeld en inzicht krijgen van de mogelijkheden in uw nieuwe kantoor? Dan bent u bij 

Profile Project aan het juiste adres. Wij ontwerpen en realiseren werkomgevingen die passen bij uw 

organisatie. Van 2D-ontwerp tot een virtuele rondleiding in uw nieuwe kantoor, het behoort allemaal 

tot de mogelijkheden. Wij adviseren u graag over de verschillende opties. 

http://profileview.nl/the_crown/tour.html
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 Plattegrond nieuwe situatie vd2

28 werplekken
bureau’s 180 x 90 cm

lunchruimte / grote vergaderruimte 
20 personen

pantry

vergaderruimte
4 personen

tafelvoetbal

ontvangst zitje / overlegplek

vergaderruimte 4 personen

boardroom

overlegplek

2D ontwerp
Een 2D ontwerp is een ideaal middel om een goede indruk te krijgen van de indelingsmogelijkheden. Het geeft 

bijvoorbeeld inzicht in hoe een ruimte ingedeeld kan worden, het meubilair goed in de ruimte past en of er 

mogelijkheden zijn om te groeien. Bekijk hier een voorbeeld van een 2D ontwerp.

€ 1,- 
per m2

2D plattegrond
Met een 2D plattegrond krijgt u inzicht in de 

indelingsmogelijkheden van de ruimte. 

1 Revisie
Na de eerste tekenronde heeft u recht op 1 revisie. 

Indien gewenst wordt de indeling gewijzigd of wordt 

een 2e optie ingetekend. 

http://profileview.nl/ontwerp/2Dontwerp.pdf
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3d plattegrOnd

Vergaderruimte 8 pers.
Kantoorunit 1
108 m2

lunchruimte

concentratie
werkplekken

vergaderruimte
12 pers.

Kantoorunit 7
44 m2

Kantoorunit 6
90 m2

Kantoorunit 566 
m2

Kantoorunit 460 
m2

Kantoorunit 3
108 m2

Kantoorunit 2
127 m2

lockers

3D ontwerp

Het 3D ontwerp geeft een goed ruimtelijk beeld van hoe uw toekomstig kantoor er uit komt te zien. De basis van 

het 3D ontwerp is de 2D plattegrond en een moodboard voor het bepalen van de gewenste sfeer. Na de functionele 

indeling worden materialen en kleuren toegevoegd aan het ontwerp. Het ontwerp wordt gevisualiseerd door 

middel van een 3D plattegrond en 3 impressies. Bekijk hier een voorbeeld.

€ 2,- 
per m2

2D plattegrond
Met een 2D plattegrond krijgt u inzicht in de 

indelingsmogelijkheden van de ruimte. 

1 Revisie
Na de eerste tekenronde (2D plattegrond + 

Moodboard) heeft u recht op 1 revisie. Het ontwerp 

wordt op basis van de feedback gewijzigd. 

3D Plattegrond
Een 3D plattegrond geeft een goed ruimtelijk beeld 

van de indeling en is vaak makkelijker te lezen dan 

een 2D plattegrond.

Moodboard
Het moodboard geeft een goede indruk van de sfeer 

van uw nieuwe kantoor.

3 Impressies
Van het 3D-ontwerp worden 3 impressies gemaakt 

van diverse ruimtes. 

http://profileview.nl/ontwerp/3D-ontwerp.pdf


3 Impressies
Van het 3D-ontwerp worden 3 impressies gemaakt 

van diverse ruimtes.  

profileview.nl/the_crown/tour.html 360o panorama
De 360o panorama is een ideaal middel om uw ontwerp te presenteren. Met een 360-graden panorama kunt u 

volledig rondkijken in uw nieuwe kantoor. U kunt de panorama op een tablet, telefoon of desktop bekijken. Bekijk 

hier een voorbeeld.

€ 3,- 
per m2

2D plattegrond
Met een 2D plattegrond krijgt u inzicht in de 

indelingsmogelijkheden van de ruimte. 

1 Revisie
Na de eerste tekenronde (2D plattegrond + 

Moodboard) heeft u recht op 1 revisie. Het ontwerp 

wordt op basis van de feedback gewijzigd. 

3D Plattegrond
Een 3D plattegrond geeft een goed ruimtelijk beeld 

van de indeling en is vaak makkelijker te lezen dan 

een 2D plattegrond.

Moodboard
Het moodboard geeft een goede indruk van de sfeer 

van uw nieuwe kantoor.

360o Panorama
De 360o panorama is een ideaal middel om het 

ontwerp te presenteren aan uw medewerkers, 

collega’s en relaties. 

Upgrade mogelijk
Wij bieden u de mogelijheid om de panorama te 

upgraden naar een gerenderde versie. Prijs op 

aanvraag. Bekijk hier een voorbeeld. 

http://profileview.nl/the_crown/tour.html
http://profileview.nl/the_crown/tour.html
http://profileview.nl/BOAG/tour.html


Virtual reality
Wij bieden u de unieke mogelijheid om in uw nieuwe kantoor rond te wandelen. Met behulp van virtual reality 

ervaart u hoe uw kantoor er uit komt te zien. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Virtual Reality moet je dan 

ook ervaren. Maak nu een afspraak met ons voor een gratis demo.

prijs op 
aanvraag

Virtuele tour
Met behulp van VR ervaart u hoe uw nieuwe kantoor 

er uit komt te zien. U kunt rondwandelen in uw 

nieuwe kantoor.

Unieke ervaring
Virtual Reality is een unieke ervaring. Daarnaast is 

het natuurlijk ook hartstikke leuk. 

Op locatie
Wij kunnen het ontwerp op locatie presenteren, 

maar u bent ook van harte welkom in onze 

showroom. 



Strategie 
bepalen

informatie
verzamelen 2D ontwerp

revisie

3D ontwerp

360o 
panorama

Virtual
reality

presentatie

werkwijze
Uw organisatie staat centraal in het ontwerp. In overleg wordt de juiste strategie 

bepaald. Naast de standaardopties kunnen wij ook oplossingen op maat 

aanbieden. Wilt u eerst inspiratie opdoen? Maak dan een afspraak voor een 

oriënterend gesprek of een bezoek aan onze showroom. 

1. Strategie bepalen
In overleg wordt gekeken welke optie het beste bij 

uw eisen en wensen past. Naast de standaardopties 

kunnen wij uiteraard maatwerkoplossingen 

aanbieden. 

2. Informatie verzamelen
De ontvangen DWG-tekeningen worden 

gecontroleerd en het Programma van Eisen wordt 

met u doorgenomen. Het aantal m2 wordt berekend 

op basis van het bruto vloeroppervlak.

3. Ontwerp
De revisie vindt plaats na het 2D ontwerp en 

moodboard indien van toepassing.

4. Presentatie
Wij presenteren graag het ontwerp aan u. Dit kan op 

locatie maar u bent ook van harte welkom in onze 

showroom.



Voor het maken van een ontwerp hanteren wij onderstaande voorwaarden. 

Onderlegger
Onze ontwerpen zijn niet geschikt als technisch 

onderlegger voor bouwkundige activiteiten.

VoorwaarDen

Starttarief
Voor metrages < 500 m2 is het starttarief € 500,- 

excl. btw.

Metrage
Het aantal m2 wordt berekend op basis van het 

bruto vloeroppervlak.

DWG
Tarieven zijn uitsluitend geldig op basis van DWG-

tekeningen.

Rechten
Aan onze ontwerpen kunnen geen rechten verleend 

worden.

Revisie
Revisies zijn alleen van toepassing op het 

2D-ontwerp en het moodboard.
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neem contact met ons op 
voor persoonlijk advies op maat

info@profileproject.nl

www.profileproject.nl
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