
Wat kost een BOB? 

Appels met 
peren ver-
gelijken? balanced 

office 

building 



Maar BOB is duur, dat kunnen 

wij voordeliger bouwen! 
Onthoud deze zin alstublieft goed, want u zult hem nog vaak gaan horen. 

Wij schieten er niet van in de stress, want als systeemaanbieders werken 

wij ook graag samen met uw bouwbedrijf. En als die BOB voordeliger kan 

bouwen, dan is dat alleen maar goed. Wij werken echter uitsluitend samen 

met bouwbedrijven en architecten die kwaliteit ook 'achter de gevel' met 

overtuiging realiseren. Ieder ander kunt u maar beter geen opdracht 

geven, want een offerteprijs op zich zegt eigenlijk niets. Een offerteprijs 

heeft weinig te maken met de latere daadwerkelijke investeringskosten en 

is al helemaal niet vergelijkbaar met de levenscycluskosten van een 

gebouw. Wij willen u op het hart drukken om heel goed te kijken en u niet 

te laten verleiden om appels met peren te gaan vergelijken. 

 

Een belofte om goedkoper te bouwen betekent namelijk altijd dat wordt 

bespaard op kwaliteit. En dan hebben we het niet over gouden kranen, 

maar over eigenschappen van een kantoorgebouw die essentieel zijn bij de 

bouw en exploitatie en op duurzaam wijze kosten besparen. Want hoewel 

bouwen in het begin altijd geld kost, lopen de follow-upkosten door 

tekortkomingen in bijvoorbeeld het materiaal, de energievoorziening of 

zelfs de oppervlakte-efficiëntie in de loop der jaren op tot buitensporige 

bedragen. Zo worden offerteprijzen al snel een dure wassen neus en blijft 

u zitten met een overrijpe peer in plaats van een heerlijk appeltje. 

Doe ik al mee? 

Voor u de belangrijkste vraag: wat 

houdt de beloofde transparantie in 

als u kiest voor het BOB-systeem? 

Bij de bouw hanteert men 

kostengroepen conform DIN 276. 

Onderstaande tabel geeft hiervan 

een overzicht. Het BOB-systeem 

definieert eenduidige eigen-

schappen en daarmee de kwaliteit 

van het gebouw. Zo kunt u er zeker 

van zijn dat ook daadwerkelijk 

wordt gebouwd wat u nodig heeft. 

Kwaliteit is daarmee niet alleen 

een belofte, maar wordt door het 

beproefde en betrouwbare BOB-

systeem ook verplicht voorge-

Kosten-

groep 

Welke prestatie? Opmerking 

Zonder KG Financiering van het bouwplan  Afhankelijk van de investering  

KG 100 Perceel  Locatie en omvang bepalen  
KG 200 Perceel ontwikkelen en bouwrijp maken  De basis voor BOB wordt gelegd  

KG 300 Bouwwerk – bouwconstructies  Onderdeel van het BOB-systeem 

KG 400 Bouwwerk en technische installaties, afbouw  Onderdeel van het BOB-systeem 

KG 500 Buiteninstallatie incl. technische uitrusting  Onderdeel van het BOB-systeem 

KG 600 Mobiele meubels en inrichting; kunstwerken  Kiest de opdrachtgever 

KG 700 Bijkomende kosten zoals algemene planning, speciale vakmensen, 

gemeentelijke, heffingen, bewijs conform 

Onderdeel van het BOB-systeem 

Zonder 

groep 

Visionair energieconcept met intelligent energiemanagement, en 

puur elektrische energie e.BOB, adaptieve lichten, 

temperatuurregeling, warmteterugwinning, intelligente koppeling, 

door gebouwtechniek van de volgende generatie  

Onderdeel van het BOB-systeem 

Zonder 

categorie  

Individuele levenscycluskostenanalyse voor echte kostenefficiëntie  Onderdeel van het BOB-systeem 

Zonder 

groep 

Kwaliteitsborgingsystemen gebouw/energie voor slimme efficiëntie  Onderdeel van het BOB-systeem 

Zonder 

groep 

Kwaliteitsborgingsysteem mens, voor maximaal genieten en 

behaaglijkheid in uw nieuwe BOB 

Onderdeel van het BOB-systeem 

Zonder 

groep 

E-mobilityconcept voor uw mobiliteit van de toekomst, op verzoek 

met innovatieve elektrische personenauto voor zakelijk autodelen 

Onderdeel van het BOB-systeem 

Zonder 

groep 

3 jaar energie inbegrepen (verwarming, koeling, ventilatie, 

verlichting)  
Onderdeel van het BOB-systeem 

Zonder 

groep 

Gegevensweergave via de app my.Bob, automatisch klimaatregeling 

op basis van weersvoorspellingen  
Onderdeel van het BOB-systeem 



balanced 
office 

building 

Goed kijken 

Vindt u het ook vervelend als u 

een hoge doos bonbons koopt en 

in plaats van de verwachte 

dubbele laag maar één laag 

chocolade in de doos aantreft 

met een flinke hoeveelheid 

lucht? In de BOB hebben wij de 

lucht weggelaten en er bonbons 

voor in de plaats gedaan; loze 

ruimte is vervangen door 

hoogwaardige ruimte voor 

werkplekken. Het toverwoord is 

oppervlakte-efficiëntie en heeft 

rechtstreeks effect op de kosten 

en dus het rendement van uw 

kantoorgebouw. Het BOB-

systeem is zo geoptimaliseerd dat 

er vergeleken met andere 

gebouwen meer nuttig oppervlak 

voor werkplekken ontstaat. Bij 

vergelijking van BOB met 

afgerekende kantoorgebouwen 

volgens gegevens van het 

bouwkosteninformatiecentrum 

van de Duitse Orde van 

Architecten, verschijnt een 

verrassend beeld: bij de 

bouwkosten €/m2 bruto 

oppervlak bevindt BOB zich op 

het niveau van een hoge 

gemiddelde standaard. Als men 

echter kijkt naar de bouwkosten 

per medewerker – waar het bij 

een kantoorgebouw om gaat – 

beweegt BOB zich op 

het prijsniveau 

van een 

eenvoudige 

standaard. 

Goed kijken 

heeft dus zin. 

Vergelijk 
geen appels 
met peren!  

Levenscyclus: Wat kost een 

kantoorgebouw nou echt? 
Eigenlijk weet u het al lang: een kantoorgebouw is veel duurder dan alleen 

de aanschafkosten. Er zijn bijkomende kosten mee gemoeid voor energie, 

onderhoud en reparatie, voor waardebehoud en voor latere verbouwingen 

als het gebruik verandert. Al deze kosten samen noemen wij 

'levenscycluskosten'. Daarbij wordt niet gekeken naar alleen de eenmalige 

investeringskosten, maar naar alle kosten die ontstaan gedurende de lange 

gebruiksduur van een kantoorgebouw. Bij de ontwikkeling van BOB zijn al 

deze kosten geoptimaliseerd, zijn de technieken getest op hun werking op de 

lange termijn en is er een uitgebalanceerd concept tot stand gekomen. Deze 

BOB-eigenschappen besparen geld op de middellange termijn en resulteren 

in de kostenontwikkeling zoals die in de onderstaande grafiek staat 

afgebeeld. Duidelijk te zien: de aanvankelijk hogere kosten voor 

optimalisering van de levenscyclus zijn binnen een aantal jaar 

terugverdiend. De BOB in Aken bewijst dit op indrukwekkende wijze met 

maandelijks slechts € 1,60/m2 aan bijkomende kosten inclusief alle 

energiekosten voor het gebouw. Maar omdat BOB een product is, zoeken wij 

voortdurend naar manieren om ook de begininvesteringen verder te verlagen 

en het systeem te optimaliseren.  

Exploitatie 

Kosten 

tijd 

Gebouw A 

BOB 
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Vergelijk zorgvuldig! 
Soms zijn getallen misleidend. Daarom kijkt u niet alleen goed naar 

kwaliteiten en oppervlakten, maar ook naar de euro's. BOB geeft altijd 

nettoprijzen aan, omdat de meeste klanten recht hebben op aftrek van 

voorbelasting. Ga daarom voordat u besluit te investeren zeker met uw 

belastingadviseur rond de tafel zitten en laat BOB tot in de details 

narekenen. 

 

Vanwege zijn hoge energie-efficiëntie kunt u via de KfW uw BOB tegen 

bijzonder aantrekkelijke voorwaarden financieren, omdat BOB de toekomst 

van alle wettelijk voorziene ecologische maatregelen al lang heeft 

ingebouwd Afhankelijk van de kredietwaardigheid is financiering al 

mogelijk vanaf 1 procent. Omdat rekening gehouden moet 

worden met duidelijk hogere energiekosten in de 

toekomst, schept u met uw keuze voor BOB nu al 

de voorwaarden voor een in de toekomst uiterst 

kostenefficiënte én -zekere exploitatie van uw 

gebouw. Als anderen uw gebouw later moeten 

renoveren of verbouwen, kunt u zich 

verheugen op een stabiel rendement en 

tevreden huurders. Het BOB-systeem houdt bij 

voorbaat al rekening met nieuwe vormen van 

gebruik. En omdat de toegepaste BOB-techniek zo is 

uitgerijpt en de materialen zo lang meegaan, blijft uw BOB jarenlang 

waardevast en houdt u uw goede humeur.  

Zekerheid is er alleen voor 
iedereen 
Hoewel het BOB-systeem tal van voordelen biedt, geeft één argument de 

doorslag met direct een positief effect voor alle betrokkenen: eerlijkheid. 

Alle partijen in de bouwsector hebben in de loop der jaren aan den lijve 

kunnen ondervinden dat in de bouw ongezonde processen schering en 

inslag zijn. Oorzaak is altijd de te lage prijs die aan het begin wordt 

genoemd. En iedereen weet dat die prijs te laag is. En als de 

onderaannemer niet kan leven en de bouwondernemer geen winst kan 

maken op basis van de afgesproken prijs, is een neerwaartse spiraal in gang 

gezet: verlies aan motivatie, slechte plannings- en bouwprestaties, als 

gevolg daarvan miserabele bouwkwaliteit, werkzaamheden achteraf, 

klachten over gebreken, langslepende juridische conflicten.  

 

Dit proces draait voor de opdrachtgevers altijd uit op 

veel hogere kosten dan in het begin was 

overeengekomen. Dat zorgt voor enorme financiële 

risico's en levert natuurlijk veel ergernis en 

tijdverlies op. Het BOB-systeem werkt met een 

transparante en werkelijk realistische opgave van 

kosten en data voor eerlijkheid en een grote 

planningszekerheid voor de opdrachtgever, maar ook voor alle 

andere betrokken partijen. Dus zet uw tanden maar in zo'n heerlijke appel 

van BOB en laat de overrijpe peer voor anderen liggen. 

Nog meer efficiëntie 

kan geen kwaad 

BOB wordt uitgevoerd volgens een 

hogere bouwnorm. Daarvoor 

zorgen wij als systeemaanbieders. 

Omdat onze filosofie is gebaseerd 

op efficiëntieverhoging willen wij 

verdere kosten verlagen. Wij zijn 

dus graag bereid tot samenwerking 

met partners die BOB-productie-

kosten kunnen optimaliseren. 

Want voor onze klanten is het 

belangrijk dat het BOB-systeem 

uitsluitend per m² bruto oppervlak 

wordt berekend. Dat betekent dat 

BOB AG niet profiteert van 

stijgende bouwkosten. Daarom 

blijven we gedurende het gehele 

BOB-proces een onafhankelijke 

adviseur en zaakwaarnemer. Dat is 

de enige manier waarop wij onze 

rol als systeem- en 

kwaliteitsgarandeerders 

geloofwaardig kunnen vervullen.  
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