
Nieuws brief editie nr1 -2015 
Welkom iedereen in onze eerste nieuwsbrief  van 2015, mag ik iedereen van harte een ge-
lukkig Nieuwjaar toewensen. Alsook wens ik iedereen een goed evenwicht tussen werk en 
privé. In deze nieuwsbrief een korte terug blik op 2014, straffe uitspraken, leuke weetjes, en 
uiteraard heel wat mooi beeldmateriaal.  Veel lees en kijk plezier beste collega’s, sympathisan-
ten, klanten en vrienden !

 In 2014 heeft 3D Drawing heel wat projecten op zijn naam staan.  Heel veel diverse pro-
jecten  aangaande van opmetingen in New York tot volledige projecten uit te tekenen in 
3D met productie en montage drawings. Wij werken voor architecten, ingenieurs, staal en 
bouw bedrijven,  machine constructeurs en particulieren. Dank zij onze ervaring op het ge-
bied van materiaal kennis, las en montage 
werken, allerhande onderhouds werken, en 
machine bouw kunnen wij het verschil ma-
ken voor jou bedrijf.  Voeg daarbij de kennis 
van heel wat teken programma’s en software, 
alle normen en wetgevingen en 3D Drawing 
kan voor jou bedrijf heel wat betekenen. 

  Project Ontwikkeling door 3D Drawing & Management !

Dank zij het voordelig 
uren pakket van
3D Drawing is tekenwerk 
voor iedereen toeganke-
lijk. Stilstaan is achteruit-
gang en investeren in de 
toekomst is een must voor 
bedrijven. Alles kan aan-
gepast worden naar wens 
voor jou bedrijf.
- Pascal David - 

Your Investment In The Future 

3D DRAWING & MANAGEMENT 

Het uren pakket kan gebruikt worden voor grote 
projecten. Hierdoor kan de klant heel wat besparen, op 
aanvraag komen wij een gratis voorstelling geven van 
de enorme mogelijkheden om te werken met 3D Dra-
wing & Management. 



                 BUILDING SOLUTIONS - STAIRS - BANNISTER - GATES AND DOORS 

                                                                     STEEL CONSTRUCTIONS            

       PLUG & PLAY CONSTRUCTION - MULTIFUNCTIONAL PLUG & PLAY SYSTEMS 

                                                     TRANSPORTATION SYSTEMS AND DEVICES 

                                                                 TUBE AND PIPING INDUSTRY 

                                                           IN AND OUTSIDE INTERIOR DESIGN 

                        HEAVY MACHINE PRODUCTS AND SPECIAL MACHINERY TYPES

                ALL KIND OF MEASUREMENTS - DRAWINGS BUILDINGS - RENOVATION 



PROJECT ONTWIKKELING : 
Bij heel wat projecten kan men uitsparen door innovatief te denken en naar 
eventuele plug and play systems te gaan.  Hierdoor kan men tot 15 a 25 % be-
sparen, dit naargelang de grootte van het project uiteraard. Men kan dank zij 
dit systeem de projecten beter in de hand houden en doel gerichter werken.
Indien men de regels opvolgt zouden bedrijven meer winst maken, mensen maken fou-
ten, dat is nu eenmaal menselijk.  Daarom is de gouden raad voor bedrijven, inves-
teer nu in de dag van morgen. Indien men teken programma’s aankoopt moet men 
ook de macht van deze software optimaal gebruiken en daar loopt het veel verkeerd. 

    RENDERING PROJECTS  
Tegenwoordig zeggen beel-
den meer dan woorden en is 
het visuele een must geworden.
3D Drawing heeft heel wat 
software om te renderen.
Voeg daarbij het prachtig 
pakket van Photoshop en 
zijn producten en men kan 
prachtige zaken realiseren. 

de vele verlopen van perso-
neel komt dit niet ten goede 
van het bedrijf.  Daarom is 
het een noodzaak om vaste 
templates aan te maken, een 
vast systeem, en een biblio-
theek naar bedrijfsnormen.
Bij vele bedrijven heeft de 
tekenaar meerdere taken 
waaronder project opvol-
gen, offertes aanmaken, te-
lefoons opnemen en op de 

 Bij 80% van de bedrijven 
worden teken programma’s 
verkeerd aangekocht of  ge-
bruikt. Wat velen niet bij 
de aankoop van deze dure 
software incalculeren,  is de 
kost om deze te optimali-
zeren naar normen van het 
bedrijf. Ieder tekenaar heeft 
zijn eigen  methode van 
werken, de ene is meer er-
varen dan de andere en met 

werkvloer nog alles opvol-
gen. Dat maakt dat bedrijven 
hier jaren overdoen tegen 
dat deze software opbrengt. 
Helaas zien vele bedrijfslei-
ders deze verdoken kosten 
niet. 3D Drawing heeft dit 
jaar al met meerder projec-
ten aangetoond dat door 
het juiste gebruik van teken 
programma’s alles  beter 
kan ingecalculeerd worden. 

    STRAFFE UITSPRAKEN 



Contact opnemen : 
3D DRAWING & MANAGEMENT  bvba 
Boomgaardstraat  11  
8470 Gistel 
Tel : 059/ 51.67.05
Fax : 059/ 51.67.06
gsm: 0032 (0) 475.36.56.51
pascal@3ddrawingmanagement.be

LIKE US ON FACEBOOK
LIKE US ON LINK IN
* door het vele werk heeft de website vertra-
ging opgelopen, onze excuses hiervoor.

 welke voordelen bieden 
3D teken programma’s: 
( Enkel bij correct gebruik )
- Correcte offerte opmaak.
- Kosten calculaties worden 
automatisch berekend.
- Minder kans op fouten dus de 
foutmarges worden kleiner en wor-
den de verdoken kosten zichtbaar.
- Part listen kunnen gekop-
peld worden aan bestel lijsten.
- Productie plantekeningen accurater.
- Montage plantekeningen, minder 
mis verstanden, minder tijd verlies, 
betere opvolging volgens schema’s.
Op aanvraag komen wij een 
voorstelling geven. Ontdek van-
daag de wereld van morgen.

                                            - Pascal David - 

NIEUWTJES EN WEETJES : 

AP Modeling is de expert in opleiding en installeren 
van macro’s voor jou bedrijf. Meer hierover op
              http://www.ap-modeling.be/

 

Studie bureau geleid door Peter Nevele alsook profes-
sioneel advies en begleiding naar de nieuwe lasnorm.

http://www.technocon.be/

                  

                   

 
              
                SCHAEFFLER 
           LUK - INA - FAG
    

Serveer klanten, leveranciers, 
collega’s, personeel, vrien-
den en familie de heerlijke 
koffie van KOFFIE KAN.

http://www.koffiekan.be/

  Beste klanten, 

3D Drawing & Management bied niet alleen te-
kenwerk aan. Alsook begleiding naar de juis-
te mensen om certificaten te behalen, info aan-
gaande een lijst van talrijke leveranciers en 
producten en veel meer. Hopelijk hebben jullie 
genoten van deze nieuwsbrief en mag ik ieder-
een nog fijne momenten toewensen voor 2015.

Met Vriendelijke Groeten
                                                            - Pascal David -


