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OVER HTV BOUWTECHNIEK
HTV Bouwtechniek is inzetbaar voor bouwtechnische planuitwerkingen voor 
nieuwbouw, verbouw en transformatie projecten. Sinds 1990 zijn wij betrokken 
bij klein- en grootschalige plannen door het hele land en vervullen wij de 
bouwtechnische taken binnen een projectteam. Denk hierbij aan advies- en 
tekenwerk, ontwerpassistentie, bestekken en begroten, begeleiding en coördinatie. 
De leiding van het bureau is sinds de oprichting in handen van Arno Vis 
(bureaucoördinatie) en Herbert van Brug (acquisitie en projectmanagement). 

HTV Bouwtechniek staat voor een professionele aanpak, accuratesse, kennis van 
zaken en een pro-actieve houding. De actuele ontwikkelingen op het gebied van 
energiezuinigheid en duurzaamheid, alternatieve energiebronnen en ecologie, 
vormen al sinds de jaren ’80 een vast onderdeel van ons werk. 

Vanaf 2019 maakt HTV Bouwtechniek onderdeel uit van DVP.

OVER DIEPENHORST DE VOS EN PARTNERS (DVP)
Vanuit de door DVP vertegenwoordigde disciplines: Bouwmanagement, 
Vastgoedadvies, Planontwikkeling, Huisvestingsadvies, Smart Concepts, 
Bouwkostenadvies en Bouwtechniek staan wij onze opdrachtgevers bij in de 
ontwikkeling en realisatie van diverse projecten. 

DVP draagt er sinds haar oprichting in de jaren ’30 zorg voor dat deze projecten 
kwalitatief hoogstaand en financieel beheerst tot stand komen. Deze instelling 
resulteert in gewild en rendabel vastgoed. Om onze opdrachtgevers maximaal bij 
te kunnen staan, hanteren wij de volgende 5 pijlers: onafhankelijkheid, betrokken, 
deskundig, daadkrachtig en integer. 
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WERKZAAMHEDEN
• Bouwkundig ontwerp- & tekenwerk
• Building Information Modeling
• Haalbaarheidsstudies
• Bouwadvies & Bouwbesluit
• Bestekken (Stabu)
• Duurzaamheid (EPC, MPG, GPR)
• Meetcertificaten NEN 2580

TEKENWERK
De bouwkundige tekening is van oudsher de belangrijkste drager van informatie bij 
een bouwproject. Dit is in de afgelopen decennia, dankzij de automatisering (CAD), 
uitgegroeid tot een digitale database met projectgebonden gegevens. Met 3D/BIM 
is daarin sinds 2010 een nieuwe stap gezet op weg naar een betere koppeling tussen 
diverse digitale info-systemen.

HTV Bouwtechniek produceert bouwtechnisch tekenwerk in alle fases van een 
project. In onze HTV-werkmethodiek worden alle tekeningen en details, zowel in 2D 
als 3D, gegenereerd uit één bronbestand (gebouwmodel) om snelheid en kwaliteit te 
waarborgen. 

COÖRDINATIE
De projectleider coördineert de technische informatie, dus ook rapporten, 
berekeningen, tekeningen en checklists etc. van derden, zowel inhoudelijk als 
administratief. 

Wij ontzorgen het gehele team door de verantwoordelijkheid van projectinformatie te 
coördineren en op te slaan in een online systeem (Cloud) met daarnaast altijd een  
back-up op onze eigen servers.
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