
+31622650639 
www.3dontwerpvisualisatie.nl

Deurnestraat 44
1324 XB Almere

KvK:    75433699
NL90KNAB0259918709

3D ONTWERP VISUALISATIE

info@3d-ontwerp-visualisatie.nl 

Dit document is bedoeld om 3D Ontwerp Visualisatie te informeren over uw project. Middels dit 
formulier wordt u verzocht om alle onderstaande (relevante) punten aan te leveren. In de 
beschrijving hieronder ontvang ik graag de belangrijkste architectonische aandachtspunten en het 
einddoel van de visualisatie. Gaarne ook de video bekijken over de interactie van Sketchup en 
Lumion, voordat er een model wordt aangeleverd.

CONTACTPERSOON 

BEDRIJFSNAAM

PROJECTNAAM

LOCATIE PROJECT (GOOGLE MAPS)

DEADLINE

FASE VAN HET PROJECT

KORTE BESCHRIJVING VAN PROJECT

AAN TE LEVEREN STUKKEN 
2D PDF tekening 2D DWG tekening

3D Model

Overige aan te leveren stukken

note: voeg dit toe als bijlage bij dit document. Lees ter verduidelijking ook onze tekst op de site over referentie.

Invulformulier Projectinformatie

Plattegronden

Gevelaanzichten

Doorsnede

Situatie Situatie

Doorsnede

Gevelaanzichten

Plattegronden

Sketchup Vectorworks

Archicad 3ds Max

Revit

Referentiefoto’s van einddoel (objecten/planten/ideeën/sfeer)

Foto’s van de huidige situatie

http://www.3dontwerpvisualisatie.nl/
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MATERIALEN EN KLEURENSTAAT GEBOUW
Voor een efficiënt proces voor het maken een visualisatie is het noodzakelijk dat er een (volledig) 3D model 
evenals gevraagde stukken worden aangeleverd. Denk hierbij aan o.a. het exacte tegelwerk en patroon van 
keuken/badkamer inclusief hoogte, exacte kleuren van de grepen in keuken, exacte gekozen kranen in 
badkamer/keuken, kleuren en materialen van de deuren/kozijnen/balustrades etc. De kleuren kunnen ook 
geplaatst worden in het 3D model, gaarne dit wel aangeven in bovenstaand tabel. Het niet aanleveren van de 
gevraagde stukken en het eventuele meerwerk wat hieruit voortvloeit zal worden doorberekend worden aan 
de hand van het reguliere uurtarief. 

TIP SITE! 
- Metselwerk type: https://www.wienerberger.nl/producten/gevel/gevelbakstenen.html
- Hout type: https://www.textures.com/browse/new
- Andere materialen: https://ambientcg.com/categories

- Wilt u een gewenst texture van een site? lever deze ook als afbeelding, of externe link naar de site aan. –

ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR(CODE) * EXTRA INFORMATIE
Voorbeeld 1 Aluminium RAL 7033 Kieren aanwezig tussen plaatwerk
Voorbeeld 2 Metselwerk Marziale HV WF Zie aangeleverde metselwerkpatroon

GEVEL

KOZIJNEN EN TOEBEHOREN

DAK EN VLOER

https://ambientcg.com/categories
https://www.textures.com/browse/new
https://www.wienerberger.nl/producten/gevel/gevelbakstenen.html
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INTERIEUR

TOEBEHOREN

*= GELIEVE DE (RGB/HEX/RAL) CODE IN TE VOEREN IVM MISCOMMUNICATIE EN BEPERKING VAN DHR. VAN DER MAAS (KLEURENBLINDHEID) 
EEN NIET GEWENST VOORBEELD: ‘DONKER GROEN’.

mailto:info@3d-ontwerp-visualisatie.nl
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AANKLEDING VISUALISATIE

Voor de aankleding van de visualisatie, zal de vegetatie, personen en vervoerselementen bijna altijd 
worden vervangen. Gaarne hieronder vermelden of u dit aanlevert voor de visualisatie en in welk 
formaat. Alle elementen die niet of deels zijn aangeleverd, zal 3D Ontwerp Visualisatie verzorgen 
d.m.v. het te modelleren naar wens. Kosten die hieruit doorvloeien worden doorbrekend aan de 
hand van het reguliere uurtarief. U kunt ter verduidelijking ook d.m.v. afbeeldingen va uw projecten, 
tonen waar welke aankleding nodig is in uw project. 
Voor een beter model aan te leveren bekijk ook de video: Interactie tussen Sketchup en Lumion

N.V.T. AANGELEVERD DEELS AANGELEVERD DOOR 3D ONTWERP VISUALISATIE

EXTERIEUR

TERREIN (BERGEN)
                          

OMGEVENDE GEBOUWEN
                         

GROENSTRUCTUUR
                         

WEGEN
                         

FIETSPADEN
                         

WANDELPADEN 
                         

STOEPRANDEN
                         

PERSONEN
                         

AUTO’S
                         

FIETSEN
                         

BELICHTING
                         

OVERIGE AANKLEDING
                         

INTERIEUR

MEUBELS
                         

KEUKEN
                         

DECORATIE AANKLEDING
                         

BELICHTING
                         

PERSONEN
                         

HEEFT U ALLE PUNTEN KUNNEN VERWERKEN VAN IN UW MODEL OVER DE INTERACTIE TUSSEN SKETCHUP EN LUMION?

G 

HEEFT U HET STAPPENPLAN DOORGENOMEN?

Ja Nee, de volgende elementen heb ik niet kunnen verwerken

Ja en hierdoor bespaar ik kosten

Nee

https://www.youtube.com/watch?v=TuTuc6Gn7vU&t=4s&ab_channel=3DOntwerpVisualisatie
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GEWENSTE EINDPRODUCT

Aantal afbeeldingen* 
*= boven de 20 afbeeldingen zullen er meer kosten zijn

Resolutie

Aantal seconden* 

Resolutie

note: hoe groter de resolutie, hoe meer render tijd. Niet alles is mogelijk met een krappe deadline

Aantal VR afbeeldingen 

Nachtbeelden

VOOR REFERENTIE MATERIAAL KUNT U KIJKEN OP WWW.3DONTWERPVISUALISATIE.NL  

GAAT U AKKOORD MET ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN, TE VINDEN OP ONZE SITE?

AANVULLENDE INFORMATIE T.B.V. VISUALISATIE DIE U NOG KWIJT WILT

Afbeeldingen

7860x4320

1920x10801280x720

3840x2160

Film

640x360 1280x720

1920x1080 (HD) 2560x1440 (2k+)

3840x2160 (4k)

VR beelden

Afbeeldingen

Film

VR beelden

Ja Nee

http://www.3dontwerpvisualisatie.nl/
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