Altijd en overal de juiste informatie
Op zoek naar een handig systeem waarmee je snel jouw weg vindt in de regelgeving?
Kies dan voor BRISwarenhuis. In deze online bibliotheek zijn álle aangestuurde
normen, relevante publicaties en bouwregelgeving aan elkaar gekoppeld via hyperlinks.
Zo worden onderlinge verbanden duidelijk en schakel je snel tussen de verschillende
documenten. Werken met BRISwarenhuis bespaart tijd en bevordert de kwaliteit. Je
kunt er namelijk van op aan dat je altijd met de juiste versies van documenten werkt.

Waarom BRISwarenhuis?
- Alle bouwregelgeving in één online bibliotheek
- Vind makkelijk en snel relevante informatie
- Samenhang tussen documenten
- Altijd en overal toegang
- Altijd up-to-date

Kies voor BRISwarenhuis, dan kies je voor zekerheid!
In BRISwarenhuis vind je naast ca. 150 wetten, besluiten en regelingen, waaronder het
Bouwbesluit, alle direct door het Bouwbesluit aangestuurde NEN normen en een
groot aantal kennisdocumenten van bijv. Rijksoverheid, NEN, Brandweer Nederland,
IFV, Bouwen met Staal etc.
BRISwarenhuis is ideaal voor elke bouwprofessional.
Altijd up-to-date
Omdat wet- en regelgeving voortdurend veranderen,
houdt BRIS eventuele wijzigingen nauwlettend in de gaten
en voert deze direct door in BRISwarenhuis.
Wijzigingen en Nationale Bijlagen geïntegreerd
Wijzigingen worden altijd direct verwerkt en geïntegreerd
in de tekst van het hoofddocument.
De Nationale Bijlagen maken deel uit van de Eurocodes en in BRISwarenhuis direct in de Eurocodes
geïntegreerd. Teksten uit de Nationale Bijlagen zijn daarbij oranje gekleurd, dus makkelijk te
onderscheiden.
Informatiebladen
In BRISwarenhuis vind je informatiebladen met praktische informatie, plus de eventuele samenhang
met andere documenten. Zo worden vanuit de regelgeving koppelingen gemaakt naar praktische
richtlijnen.
Eigen pakket samenstellen
In BRISwarenhuis is het mogelijk om jouw eigen pakket samen te stellen. Je kunt kiezen uit zo’n 35
verschillende modules, bijvoorbeeld gericht op constructieve veiligheid, brandveiligheid of
bouwfysica. Op deze manier hoef je niet het hele pakket aan te schaffen. Nieuwsgierig naar wat er
allemaal in BRISwarenhuis zit? Neem een kijkje in de BRISwarenhuis Catalogus.

Over BRIS
BRISwarenhuis is een product van BRIS (BouwRegelgeving InformatieSystemen). BRIS ontwikkelt, levert en onderhoudt al
sinds 1992 interactieve softwareprogramma’s die je helpen de Nederlandse bouwregelgeving en de daaraan gerelateerde informatie juist toe te passen.
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Inzicht in wet- en regelgeving van voorgaande jaren
In BRISwarenhuis kun je ook wet- en regelgeving van voorgaande jaren inzien. Zo kun je gemakkelijk
terugvinden of een oud project correct is gebouwd volgens de toenmalige bouwregelgeving, of wat
het rechtens verkregen niveau is.

