Bouwplannen en gebouwen toetsen met BRIStoets
BRIStoets is een veelzijdig programma waarmee u bouwplannen kunt toetsen en
tevens inspecties kunt vastleggen. Met BRIStoets bepaalt u transparant en eenduidig
of bouwplannen voldoen aan het Bouwbesluit. Met de toezicht module legt u
gemakkelijk de bevindingen van uw controles tijdens de uitvoering, het beheer of de
sloop van een gebouw vast. Dit maakt BRIStoets hét ideale product voor
kwaliteitsborging.

Waarom BRIStoets?
- Werken met standaardprotocollen of eigen checklists
- Samenwerken met alle projectpartners binnen één omgeving
- Heldere rapportage van het project
- Altijd relevante wet- en regelgeving bij de hand via BRISwarenhuis
- Ideaal voor lokale overheden en private partijen
- Eenduidig en transparant toets- en toezichtproces
- Toetsen conform de BRL 5019

BRIStoets is hét programma voor kwaliteitsborging
Met BRIStoets toetst u niet alleen of bouwplannen voldoen aan het Bouwbesluit, u
kunt tevens eenvoudig de bevindingen van controles tijdens de uitvoering, het beheer
of de sloop van een gebouw vastleggen.
BRIStoets is ideaal voor:
- architecten
- gemeenten
- veiligheidsregio’s

-

omgevingsdiensten
private toezichthouders
private toetsers

-

kwaliteitsborgers
aannemers
gebouwbeheerders

Productdetails:
Transparant toets- en toezichtproces in één
programma
Het toets- en toezichtproces is volledig transparant
in één programma. Per project kunt u zien wie wat
heeft getoetst en hoever het proces is gevorderd.
De standaard verantwoordingsteksten maken het
proces nog eenduidiger en transparanter.
Relevante regelgeving bij de hand
Door de koppeling met BRISwarenhuis kunt u
vanuit BRIStoets direct de relevante regelgeving
inzien. BRISwarenhuis stelt automatisch het juiste
bouwbesluitfilter in.
Werken met standaard of eigen checklists
Door middel van standaard protocollen of eigen toegevoegde checklists kan er worden vastgelegd
of de kwaliteit die afgesproken is met de opdrachtgever ook daadwerkelijk behaald wordt.
Met meerdere projectpartners in één programma werken
Het is mogelijk om met meerdere projectpartners in het programma te werken. U kunt mensen
uitnodigen voor bijvoorbeeld een gedeelte of vraag van uw project. Deze externe heeft geen aparte
licentie nodig voor het programma. Met BRIStoets werkt u met alle projectpartners samen binnen
één project, hierdoor wordt de kans op miscommunicatie verkleint en bespaart u op faalkosten.
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Over BRIS
BRIStoets is een product van BRIS (BouwRegelgeving InformatieSystemen). BRIS ontwikkelt, levert en onderhoudt al sinds
1992 interactieve softwareprogramma’s die u helpen de Nederlandse bouwregelgeving en de daaraan gerelateerde
informatie juist toe te passen.

