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Een fraai architectonisch ontwerp voorzien van een inventieve con-

structie. Dat is de uitdaging die wij steeds weer met plezier aangaan. 

Wij construeren panden volgens de geldende veiligheidsnormen, vari-

erend in constructiewijze en projectgrootte. Ons streven is dat, mede 

door onze bijdrage, de concrete uitvoering van een ’leien dakje’ gaat.

Het werkgebied van ons bureau bevindt zich 

in de woning- en utiliteitsbouw. Wij ontwer-

pen constructies van een enkele stalen ligger 

tot gebouwencomplexen. Een bungalow-

aanbouw, kerkgebouw of honderden wonin-

gen in een nieuwbouwwijk, wij werken aan 

alle projecten met evenveel enthousiasme. 

Het materiaal waarmee de ontwerpen uitein-

delijk worden uitgevoerd is al even gevari-

eerd als de opdrachten. Beton, hout, staal of 

een hybride constructie; wij hebben ervaring 

met een breed scala aan toepassingen.

Bij een kleinschalig bouwproject volstaat de 

architectonische tekening als basis voor het 

constructie-ontwerp. Dergelijke opdrachten 

betreffen dikwijls een aanbouw, verbouwing, 

of restauratie van een woning. Naarmate de 

projecten groter worden, ligt participatie van 

ons bureau in het bouwteam meer voor de 

hand. Afhankelijk van de wensen van de op-

drachtgever zijn wij betrokken bij het gehele 

project, of diverse fasen daarvan. Dat kan 

zijn vanaf de eerste bouwtekening tot het 

moment dat de vlag in de nok gaat. 

• advisering over bouwkundige  

constructies (nieuwbouw/renovatie)

• constructie-ontwerp

• constructietekening

• statische berekeningen

• incidenteel toezicht tijdens uitvoering

• schade-expertise

• bouwplanbeoordeling

allround
constructeur

CONSTRUCTIEF
ONDERBOUWD



Brak & Eijlers B.V. is allround op het 

gebied van bouw kundige constructies. 

Brak & Eijlers ontstond toen Leen Brak 

in 2013 zijn collega Rob Eijlers in zijn 

bouwkundig adviesbureau betrok. Na  

7 vruchtbare jaren zwaaide Brak af en 

zette Eijlers de zaak zelfstandig voort.

Als constructeur kunnen wij de opdracht 

gever op diverse manieren terzijde staan. 

In elk stadium van het ontwerp en 

bouwproces dragen wij graag ons steentje 

bij. Wij geven advies, ontwerpen, tekenen 

en/of controleren. Wanneer nodig,  

werken wij samen met gespecialiseerde 

vakgenoten. Wij staan geregistreerd bij 

www.constructeursregister.nl

De stap van construeren naar controleren 

en adviseren wordt door ons bureau 

makkelijk gezet. Schadeexpertise, 

bouw  planbeoordeling en toezicht bij  

de uitvoering zijn weliswaar niet onze 

kerntaken, maar wel diensten die wij 

regelmatig leveren. 

Wij werken in opdracht van vastgoed

ontwikkelaars, aannemers, overheden  

en architecten, maar ontvangen onze 

opdrachten ook rechtstreeks van  

bedrijven en particulieren.

Revit

De tekenkamer van Brak & Eijlers werkt 

met het 3D modelleersysteem Revit. 

Hiermee kunnen we met architect, bouwer 

en andere partijen op een zeer efficiënte 

manier samenwerken.

Wij zijn sinds 1995 gevestigd 

in het historische centrum van 

Gouda. Hoewel de voorgevel 

van ons pand anders doet 

vermoeden, is ons bureau 

allesbehalve historisch. 

Integendeel, ons kantoor is 

modern en ruim opgezet.  

U bent er van harte welkom.
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