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In het nieuwe jaar komt Itannex gelijk goed uit de 
startblokken. Vol trots presenteren wij namelijk deze 
eerste nieuwsbrief van Itannex: de Itannova. 

In deze uitgave van de Itannova gesprekken met een 
aantal van onze opdrachtgevers die hun ervaringen 
met Itannex met u willen delen. Daarnaast uiteraard 
aandacht voor de BIM Caseweek waarin de ICT-wereld 
weer nieuwe stappen hebben gezet. En wat een ar-
chitect of projectontwikkelaar allemaal kan doen met 
3D visualisatie leest u ook in dit nummer. Verder doet 
onze kersverse commercieel directeur Nico Ruikes uit 
de doeken welk doel hij met Itannex voor ogen heeft. 
 
In het aflopende jaar hebben wij ons een unieke posi-
tie verworven door ons als enige Autodesk partner in 
Nederland uitsluitend toe te leggen op de bouwkundi-
ge markt. Een jaar ook waarin wij meer dan ooit bouw-
bedrijven, architectenbureaus, ingenieursbureaus, 
interieurbouwers, retailers en overheidsinstanties suc-
cesvol hebben geadviseerd, opgeleid en begeleid op 
het gebied van teken- en ontwerpoplossingen.

Sterker nog: voor het eerst in onze historie hebben 
wij meer 3D dan 2D implementaties uitgevoerd. Daar-
naast merken wij via onze actieve betrokkenheid bij 
BIM ontwikkelingen, zoals COINS, de BIMCaseweek, 
de Revit GebruikersGroep Nederland, BIMslim en 
Stumico, dat de markt inmiddels serieus begint te vra-
gen om oplossingen op basis van BIM. Onze BIM-con-
sultants raken dan ook steeds meer actief betrokken 
bij projecten die vragen om ondersteuning bij proces-
verandering.
 
Tot slot wensen wij u veel leesplezier en een succesvol 
en gezond 2009!
 
Namens het directieteam, 
Wim Bremmer, Harrie Moleman en Nico Ruikes

Noteer ons nieuwe nummer 
088 - 872 00 00
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BIMslim

Itannex heeft recent een nieuwe website voor ge-
bruikers van Revit Architecture en Revit Structure 
in het leven geroepen: BIMslim.nl. BIMslim bevat 
onder meer kant-en-klare Bulding Information Mo-
dels (BIM) die direct bruikbaar zijn als u werkt met 
de nieuwste versie van Revit Architecture en Revit 
Structure. BIMslim is een samenwerking tussen de 
Autodesk Value Added Resellers (VAR’s) Itannex, CAD 
& Company Group en Issue Information Technology 
BV. Door deze samenwerking ontstaat een complete, 
uitgebreide bibliotheek die toegespitst is op de Ne-
derlandse markt.
 
Trainingsactie

Omdat wij een goede implementatie, training en be-
geleiding belangrijk vinden gaat bovengenoemde 
actie vergezeld van een trainingsactie: Op alle 
klassikale trainingen ontvangt u tot eind december 
25% korting!  Geen tijd meer om deze trainingen dit 
jaar nog te volgen? Geen probleem: Indien de order 
dit jaar geplaatst wordt mogen de trainingen ook nog 
in januari of februari 2009 worden gevolgd.

Nieuwsflash
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Vacaturebank

Itannex haalt winnaar in huis  

Met de komst van de nieuwe commercieel directeur 
Nico Ruikes (49) heeft Itannex iemand in huis ge-
haald die een grote schat aan kennis en ervaring op 
CAD-gebied met zich meebrengt. Hij begint met in-
gang van januari. Zijn doel bij Itannex: het realiseren 
van gezonde groei en een verdere professionalise-
ring van de organisatie.
 
Ruikes heeft de opkomst en ontwikkeling van CAD 
tot in de haarvaten meegemaakt. Na zijn afstuderen 
aan de HTS, studierichting Civiele Techniek met spe-
cialisatie Constructietechniek, begon hij in de jaren 
80 bij Royal Haskoning als CAD-tekenaar en ontwik-
kelde zich tot systeembeheerder. Daarna voerde hij 
als adviseur  grootschalige haalbaarheidstudies uit 
voor opdrachtgevers in het Midden-Oosten en Verre 
Oosten.
 
De laatste jaren is Ruikes eindverantwoordelijk ge-
weest voor alle Design en Engineering activiteiten 
bij ISSUE. Daar heeft hij een constante groei gereali-
seerd. Nico Ruikes is verder bestuurslid van Stumico. 
Hij betitelt zichzelf als een gedreven people-manager 
en team-worker, maar bovenal een winnaar, die met 

correct en eerlijk zakendoen vooral voor de lange ter-
mijn relatie gaat.
 
“Binnen een jaar wil ik bij Itannex aantoonbare resul-
taten realiseren. Ik stel mezelf ten doel een slagvaar-
dige en commercieel adviesvaardige organisatie 
neer te zetten, met focus op bouwkundige totaalop-
lossingen. Daarbij  zijn procesintegratie -en optimali-
satie als afgeleide van een centraal Bouw Informatie 
Model cruciale factoren.  Een enthousiaste en am-
bitieuze club met zeer deskundige specialisten legt 
hiervoor een perfect fundament”.

Personalia

Nico Ruikes

CAD Consultant

Het is uw taak als CAD-consultant om innovatieve 
oplossingen bij onze klanten te implementeren. 
Daarnaast bent u actief betrokken bij de ontwikkel-
ing van trainingsmateriaal en geeft u zelf ook de 
benodigde trainingen. 

U hebt een pragmatische instelling en werkt oplos-
singsgericht. Samen met onze sales-consultants en 
accountmanagers start u niet alleen nieuwe projec-
ten, maar zorgt u ook voor een goede afwikkeling 
van deze projecten. 

U onderhoudt zelfstandig contact met klanten en 
relaties. U ontwikkelt samen met collega’s ver-
beterde of nieuwe producten en methoden. 

Voor een complete omschrijving, kijk op onze web-
site, www.itannex.com. Reageren kan via e-mail, 
wbremmer@itannex.com, onder vermelding van 
vacature. 

Actueel aanbod vacatures op www.itannex.com.



Ongecompliceerd en een no-
nonsense aanpak, gericht op 
snelheid en deskundigheid. Zo 
beschrijft directievoerder Ernst-
jan Cornelis van architectenbu-
reau Atelier Pro uit den Haag 
de werkwijze van Itannex bij de 
begeleiding van BIM en Revit 
Architecture tijdens haar projec-
ten. “Dat past helemaal bij onze 
houding: passie en precisie. Itan-
nex speelt in op onze behoeften 
en is goed op de hoogte van de 
mogelijkheden van het program-
ma”. 

Sinds 2006 werkt het Haagse 
architectenbureau met Revit Ar-
chitecture en wisselt met haar 
bouwpartners informatie uit via 
het Bouw Informatie Model. Ate-
lier Pro heeft voor Revit gekozen 
omdat het een goede koppeling 
maakt tussen database en de 
tekeningen. “Revit is voor ons het 
meest gebruiksvriendelijke pro-
gramma”. 
Itannex vormt voor het architec-
tenbureau de ideale partner. “Itan-
nex geeft ons snel en adequaat 

antwoord op onze inhoudelijke 
vragen over het programma. Om-
dat wij met grote hoeveelheden in-
formatie werken, stellen we hoge 
eisen aan de verwerkingscapa-
citeit van het programma. Samen 
met Itannex hebben we deze uit-
daging succesvol opgelost”. 
Een aantal medewerkers van Ate-
lier Pro volgde de meerdaagse 
cursus van Itannex en uiteraard

kwam de consulent van Itan-
nex regelmatig op bezoek om de 
ontwerpers zo nodig bij te spij-
keren. “De consulent staat open 
voor input van onze kant, omdat 
wel al best veel praktijkerva-      
ring met Revit hebben opgedaan. 
Daardoor zijn we ook een goede 
sparringpartner voor Itannex”, 
zegt Cornelis.

Atelier Pro en Itannex delen passie en precisie
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Volgens Ernstjan Cornelis staat BIM op het punt 
van een grote doorbraak in bouwend Nederland. 
Redenen te over: het terugdringen van faalkosten, 
voorkomen van vertragingen op de bouw, een be-
tere prijs/kwaliteitsverhouding van het gebouw en 
het oplossen van wantrouwen tussen de schakels 
in de bedrijfskolom. 
Het grote voordeel van werken met een BIM is 
volgens Cornelis dat veel ontwerpbesluiten tege-
lijkertijd genomen kunnen worden en direct toets-
baar zijn aan het model. “Dat scheelt zoveel tijd 
en bovendien behoud je het overzicht van alle            
elementen in een gebouw. Bij grote, complexe 
projecten is BIM onontbeerlijk.” Bij het ontwerp 
van het nieuwe Meander-ziekenhuis in Amersfoort 
werken alle bouw –en ontwerppartners geheel of 
gedeeltelijk met het Bouw Informatie Model. “We 
kunnen elke dag controleren of bijvoorbeeld alle 
ruimtes in het ontwerp geplaatst zijn en weten pre-
cies wanneer welke wijzigingen zijn toegepast. BIM 
is voor ons een enorm hulpmiddel.”

Ernstjan Cornelis: “Wij zijn een goede sparring-partner van Itannex”

Revit impressie Meander Ziekenhuis, Amersfoort
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3D visualisatie van een gebouw 
of een stedenbouwkundig plan 
is tegenwoordig een essentieel 
instrument om een bouwproject 
in een zo vroeg mogelijke fase 
te communiceren en te ‘verko-
pen’ aan de opdrachtgever. Hoe 
waarheidsgetrouwer de animatie, 
des te beter. Met 3ds Max Design 
voorziet Autodesk in de behoeften 
van de projectontwikkelaars en 
architecten. Op een door Itannex 
georganiseerd seminar toonde 
productspecialist Jean Pierre van 
Gastel vol passie de vele finesses 
van het programma aan circa 50 
deelnemers aan de workshop 
over 3D visualisatie in Almelo.

Het optimaal renderen van een 
3D model van een gebouw of een 
stedenbouwkundig plan staat 
centraal in 3ds Max. Een snelle 
renderingstijd en de talrijke in-
stellingen voor licht –en schaduw-

werking en materiaalgebruik 
maken dit programma bijzonder 
geschikt om bijvoorbeeld in de 
conceptfase het project al te vi-
sualiseren aan klanten. 
3ds Max Design is in staat om 
real-time visualisaties te maken. 
Een ander groot voordeel van de 
applicatie is dat het wijzigen van 
een bepaald onderdeel niet tot 
gevolg heeft dat het gehele beeld 
gevisualiseerd hoeft te worden.

Dat scheelt heel veel tijd. En last 
but not least heeft de uitgebreide 
materialenbibliotheek een slimme 
koppeling met Revit 2009, waar-
door uitwisseling een fluitje van 
een cent is. 

De deelnemers deden enorm veel 
praktische kennis van 3ds Max 
Design op, mede dankzij de ent-
housiaste en verhelderende pre-
sentatie van Jean Pierre.  

3ds Max Design: visualisatie tot in finesse

De eindpresentatie van de BIM 
Caseweek 2008 eind november 
was ludiek: Barack Obama sprak 
de zaal toe met de volgende 
woorden: BIM, yes we can! 

Gedurend vijf dagen werkten meer 
dan 100 vertegenwoordigers uit 
de bouwwereld in het de kantoor-

gebouw Westraven van Rijkswa-
terstaat aan de realisatie van een 
BIM. Volgens de stuurgroep is de 
doelstelling van het event ruim-
schoots behaald. De integratie en 
samenwerking tussen de verschil-
lende disciplines heeft gewerkt. 
Het daadwerkelijke ontwerpen   
blijft daaraan ondergeschikt. 

Vertegenwoordiger namens Itan-
nex, Laurens Oude Lashof, toont 
zich kritischer op het eindresul-
taat. “Ik vond dat er te weinig data 
uit het BIM werd gegenereerd. 
Het uitwisselen van geometrische 
data verliep goed, maar dat vormt 
slechts de helft van het model. 
Het BIMmen was naar mijn men-
ing niet volledig genoeg. Program-
ma’s zoals ArchiCAD en Allplan 
konden alle informatiestromen 
niet goed verwerken; de Autodesk-
progamma’s waren daar wel toe 
in staat”
Positief vindt Laurens dat alle 
partijen zeer bereidwillig waren 
om informatie met elkaar te de-
len. Het valideren van informatie 
en het functioneel specificeren in 
BIM waren activiteiten die vorig 
jaar nog niet aan de orde kwamen. 
“Er zijn dus weer nieuwe stapjes 
gezet”, aldus Laurens.  

BIM, yes we can!

Het resultaat van een week 
BIMmen.

3ds Max Design expert Jean Pierre van Gastel legt 
uit hoe je fraaie 3D visualisaties maakt.
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Win één van Itannex trainingen naar keuze!

Win één van de Itannex trainingen naar keuze voor 
1 persoon!

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met 
het corresponderende nummer. Stuur uw oplossing 
vóór 31 januari 2009 naar info@itannex.com onder 
vermelding van ‘oplossing puzzel itannova’.

Horizontaal
1 onbehaard 5 morsdoek 9 muziekteken 11 haring-
net 13 nauwe doorgang 15 eerstkomende 16 vuurpijl 
18 te zijner plaatse 19 schouwburgrang 21 pl. in 
Overijssel 23 onderricht 24 berg op Kreta 26 Engelse 
titel 28 deel 29 uitbundige groei 30 schaakstuk 31 
deel v.e. zeilboot 33 beschadiging 35 mannelijk dier 
36 vlot 38 een zekere 39 verlichting 42 boom 44 
naar beneden 45 deel v.d. bijbel  46 bedehuis 48 
koosnaam 50 aanhangwagen 51 dierenverblijf 52 
Griekse letter.

Verticaal
2 Noorse godheid 3 waakzaam 4 dodelijk 5 heimelijk 
6 jaargetijde 7 wier 8 alom 10 gezicht 12 maanstand 
14 toets alleen 17 grondsoort 19 ernstig 20 soort kat 
22 besef 25 harde klap 27 scheepsvloer 28 amfibie 
31 Europese taal 32 woest 34 afvallige 36 kosmos 
37 Spaans gerecht 40 drukkende lasten 41 water-
geest 43 sine anno 45 Oude Verbond 47 voormalig 
staatsbedrijf 49 grond om boerderij.

Algemene trainingen

AutoCAD Basis
AutoCAD Gevorderden
AutoCAD 3D
AutoCAD Update
Autodesk NavisWorks Essentials
Autodesk NavisWorks Vervolg
Autodesk NavisWorks Op maat
Autodesk Vault

Bouwkundige opleidingen

AutoCAD Architecture (vh ADT)
AutoCAD Architecture Update
Autodesk 3ds Max Design Basis

Autodesk VIZ naar 3ds Max Design Update
Google Sketchup
Revit Advanced
Revit Architecture Modeling
Revit Architecture Update
Revit Essentials
Revit Families
Revit Rendering

Constructieve trainingen

Revit Structure Modeling
Revit Structure Update

Voor een compleet overzicht van ons trainingsaan-
bod kijkt u op http://opleidingen.itannex.com.

Itannex Opleidingen 

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18

19 20

21 22 23 24 25

26 27 28

29 30

31 32 33 34

35 36 37 38

39 40 41

42 43 44 45

46 47 48 49

50

51 52

44 3 11 24 19 32 45 35 34 51

© www.puzzelpro.nl

Itannex levert als Autodesk Authorised Training Centre een breed scala aan CAD gerelateerde opleidingen. 
Itannex heeft trainingslocaties verspreid over het gehele land. Op verzoek kunnen deze trainingen ook op 
locatie plaatsvinden. Een greep uit ons aanbod opleidingen:
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Het mondiaal opererende Bar-
tels Ingenieursbureau loopt in 
de constructiewereld voorop met 
het gebruik van Revit Structure. 
Volgens algemeen directeur 
Taco Klevering is Itannex daarbij 
een onmisbare partner. “We kun-
nen alleen de ICT-ontwikkelin-
gen bijbenen met een expert als 
Itannex. Ze kent de behoefte van 
elke specifieke klant en speelt 
daar snel op in”. 

Bartels Ingenieurs voor Bouw 
& Infra is een middelgroot inge-
nieursbureau met tien vestigin-
gen in Nederland en zeven in het 
buitenland. Het bedrijf ontwerpt 
constructies op het gebied van 
bouwtechnische en civiele con-
structies. Drie jaar geleden 
werden de mogelijkheden van di-
verse 3D tekenprogramma’s ver-
kend. In haar branche liep Bartels 
toen al ‘voor de muziek’ uit. “Dat 
is onze filosofie”, vindt Klevering. 
“We merken dat andere inge-
nieursbureaus en toeleveranciers 
minder ver zijn met 3D tekenen. In 
de praktijk betekent dat er wel in-
formatie wordt uitgewisseld, maar 
dat we niet altijd interactief com-
municeren met onze partners”.

Itannex gaf gedurende vijf dagen 
cursussen en trainingen aan de 
tientallen medewerkers die met 
Revit Structure en Revit Architec-
ture werken. “Er was voldoende 
individuele aandacht voor elke 
deelnemer”, stelt Klevering vast. 
“De trainers van Itannex hebben 
kennis van het programma en van 
constructietechniek. Eén van onze 
voormalige medewerkers werd 
zelfs zo enthousiast dat hij bij 
Itannex aan het werk is gegaan.”

Taco Klevering: “Itannex geeft 
elke cursist voldoende individuele 
aandacht.”
 
Klevering ziet de meerwaarde van 
Itannex vooral in de persoonlijke 
begeleiding. Itannex leverde niet 
alleen output, maar kreeg ook de 
nodige input van tekenaars van 
Bartels. Op seminars van Itannex 
vertelden zij deelnemers over hun 
praktijkervaring met Revit Struc-
ture en Revit Architecture.

Itannex is een onmisbare partner voor Bartels

Bartels ziet nog duidelijke verbeterpunten in het 
werken met Revit Structure. Het bureau geeft deze 
ook door aan Itannex die vervolgens direct ermee aan 
de slag gaat. “Voor ons ontbreken in Revit nog diverse 
tekenfuncties, zoals het arceren van bepaalde con-
structieve elementen en ontbreken van zichtdetails 
in vloerondersteuningen.” De voordelen van Revit 
wegen echter makkelijk op tegen de minpunten. Het 
werk gaat volgens Klevering twee keer zo snel als in 
2D Autocad en er is veel minder kans op het maken 
van ontwerpfouten in de constructie. “Iedere betrok-
ken partij heeft beter inzicht in de totale constructie. 
We kunnen in een vroeg stadium al een constructief 
ontwerp presenteren voordat er een DO is.” 

Bartels speelt duidelijk een voortrekkersrol in het 
verder ontwikkelen van Revit Structure. “We zien bij 
onze klanten de enorme behoefte aan 3D informatie. 
Samen met andere ingenieursbureaus zetten we uni-
versele bibliotheken op in Revit met betrekking tot  
layers en codering van materialen.”
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Ondanks dat ze slechts 23 lentes 
telt en nog maar een half jaar in 
dienst is bij Itannex, geldt Simo-
ne van Loon al als een duizend-
poot binnen de onderneming. Ze 
verzorgt seminars, geeft cursus-
sen bij de klanten en ontwikkelt 
demo’s van Autodesk-program-
ma’s.

Door klanten wordt Itannex 
weleens omschreven als een 
groep gretige en enthousiaste 
‘jonge honden’ die veel kennis 
heeft van de software en zich in-
leeft in de behoeften van de ge-
bruikers. Die omschrijving is 

zeker van toepassing op Simone. 
Ze studeerde in 2008 af op Bouw-
kunde aan de Saxion Hogeschool. 
Voor Itannex maakte ze met een 
groep mede-leerlingen een ge-
bouwmodel in Revit Architecture, 
Navisworks, Revit Structure en 
Revit MEP en kreeg daarvoor een 
uitmuntende beoordeling. Logisch 
dat ze daarna bij Itannex is blijven 
hangen.
Het lesgeven aan studenten van 
Saxion Hogeschool, cursisten 
van bedrijven èn het presenteren 
van de softwareprogramma’s op 
seminars is Simone op het lijf ge-
schreven. Met haar charrme, ken-

nis en tomeloze enthousiasme 
krijgt ze waardering van de deel-
nemers. “Ik vind dit het leukste 
werk. Het is heel dankbaar om 
mensen op weg te helpen met 
vragen die ze in het programma 
tegenkomen”. 

Na haar afstudeeropdracht kon ze 
gelijk bij Itannex aan de slag. Het 
bevalt haar zeer. “De sfeer is hier 
heel relaxed en gemoedelijk; daar 
voel ik me prima thuis. Ik kan me 
hier volop uitleven”. Wat dat be-
treft werkt ze bij een dynamische 
onderneming die nog veel gaat 
betekenen voor de bouwsector. 
“Aannemers en architecten zien 
in dat de meeste kopers van een 
woning niet zo’n groot voorstel-
lingsvermogen hebben hoe hun 
toekomstige huis eruit ziet als het 
2D op een tekening staat. In 3D 
beleef je je toekomstige woning of 
bedrijfspand veel meer”.

Overigens benadrukt ze dat Itan-
nex niet alleen Autodesk-program-
ma’s verkoopt en begeleidt. “Wij 
ontwikkelen ook veel nieuwe, 
handige tools voor de gebruikers, 
zoals Show Visible en een model-
leringmethode voor kozijnen. We 
nemen ervaringen van klanten 
wat dat betreft heel serieus”. 

Simone van Loon is duizendpoot bij Itannex

In de media
Itannex verscheen afgelopen twee 
maanden maar liefst twee keer 
in de media. Op 3 september jl. 
deelde timmerfabriek Ter Huurne 
uit Haaksbergen met dagblad Co-
bouw haar ervaringen over Auto-
CAD LT 2009. De timmerfabriek 
liet weten veel baat te hebben bij 
dit programma. Ruim een maand 
later op 15 oktober schreef Co-
bouw een reportage over het 
seminar van Itannex over het 3D-
simulatieprogramma Navisworks. 
Groot voordeel van dit programma 
is dat de modellen van diverse 

disciplines uit de bouw met elkaar 
kunnen ‘communiceren’.  

Simone in haar element als trainer.
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Sinds enkele maanden werkt 
Ufkes, een dochterbedrijf van 
Volker Wessels, met Revit Archi-
tecture. Volgens Weghorst heeft 
Itannex het verkoop –en be-
geleidingstraject goed opgepakt. 
“Het houdt niet op bij de verkoop 
van een pakket en red je er verder 
maar mee. Ufkes en Itannex zijn 
complementair aan elkaar. Wij 
maken onze behoeftes duidelijk 
en Itannex speelt hierop in.” Zo liet 
Ufkes in opdracht van een bedrijf 
een 4D animatie maken van de lo-
gistieke bevoorrading om te laten 
zien dat het bedrijf ondanks een 
verbouwing toch 24 uur kon blij-
ven produceren. Itannex maakte 
vier modelvarianten waarmee het 

bedrijf uit de voeten kon.
Ondanks haar accent op het bou-
wen tekent Ufkes zelf het gros van 
de gebouwen in de B & U sector. 
“We maken de verkoop-, splitsing 
en werktekeningen, zodat we een 
betere controle kunnen uitoefenen 
op het werk van onze onderaan-
nemers.” Ufkes werkt meestal in 
bouwteamverband om zo vroeg 
mogelijk met de architect, con-
structeur en installateur het pro-
ject te tekenen en uit te rekenen. 
Om de basisvaardigheden van Re-
vit Architecture zo goed mogelijk 
onder de knie te krijgen, volgden 
de tekenaars, werkvoorbereiders 
en calculators de basistraining en 
een cursus 3D modelleren. “Onze

vaste cursusleider was heel ent-
housiast en betrokken. Ze ging 
mee om een in Revit opgezette 
projectpresentatie te begeleiden”, 
vertelt hoofd werkvoorbereiding 
Frank van ’t Erve.

“We hebben een goed gevoel bij Itannex”

Tekst en foto’s:
Marcel van Rijnbach

Overig beeld: 
Ufkes, Atelier Pro, Bartels 
Ingenieursbureau, stuur-
groep BIM Caseweek

Opmaak
Itannex, Richard Brand

© 2009 Itannex

Itannex Colofon

Weghorst is ervan overtuigd dat 
het werken met Revit veel faalkos-
ten bespaart. “We ontwerpen 
soms ingewikkelde kapconstruc-
ties voor woningen die in 2D niet 
goed inzichtelijk zijn voor de pro-
ductie. Daardoor kunnen er mak-
kelijker fouten worden gemaakt. 
In 3D zijn de complexe details dui-
delijker zichtbaar.”

Ufkes gebruikt ook 3D animaties 
voor de acquisitie. “Die anima-  
ties leveren veel positieve reacties 
op van onze opdrachtgevers. Een 
virtuele wandeling door de wo-     
ning kan voor een kandidaat-     
koper de doorslag geven om de 
woning te kopen. Men krijgt veel 
meer gevoel bij een woning in een 
3D omgeving”, weet Weghorst.

Stefan Weghorst: “Itannex speelt 
in op onze specifieke behoefte.”
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