
Omschrijving Bedrag

Klasse A : Schepen die langer zijn dan 11m op de waterlijn. € 950,00

Klasse B : Schepen van 8.65m tot 11.1m op de waterlijn. € 865,00

Klasse C : Schepen die kleiner zijn dan 8.65m op de waterlij € 775,00

Toeslag reiskosten € 90,00

- Noord Nederland €90,-
- Midden Nederland €150,-
- Zuid Nederland €220,-

Opmerkingen/uitgangspunten 

Werkzaamheden: Scannen buitenzijde romp. 
Meetinstrument: Leica RTC360 Laserscanner

Voorwaarden:
- Het te scannen schip dient rondom minimaal 3m ruimte te hebben.
- Het te scannen schip dient minimaal 0,5m vrij van de grond te staan.
- Het te scannen schip dient schoon & droog te zijn: oppervlak mag niet glinsteren/spiegelen.
- BDM gebruikt scanspray op de plekken die later worden gebruikt als referentiepunten. Hiervoor wordt geen meerprijs 
gerekend.

**Meerprijs gebruik scanspray op romp: €150,- per schip
- Indien een romp zwart en/of extreem glimmend is zal deze moeten worden ingesprayd met scanspray. Scanspray is een 
antireflectiespray die het oppervlak matteert. Indien de romp glad is kan scanspray na het scannen worden verwijderd met 
een natte/vochtige doek. Scanspray naderhand z.s.m. zelf verwijderen. Indien dit door BDM gedaan moet worden 
bedragen de kosten €75,-.
- Per jacht zal worden bekeken of het gebruik van scanspray noodzakelijk is.

Opleverbestand en formaat:
- Pointcloud, formaat *.pts
- Mesh, formaat *.stl
- Rhino, formaat *.3dm
- Referentiepunten, formaat *.txt
- De data wordt opgeleverd aan het verbond. De eigenaar van het schip krijgt de data niet zelf in ontvangst;

M.b.t. Rhino:
- We zorgen dat ons bestand door het script wordt geaccepteerd.
- Gaten, van bijvoorbeeld de boogschroef, worden door onze software dicht gemaakt.

Overig:
- Jullie verstrekken een document met referentiepunten per boottype. 
- Aangegeven tarieven zijn per boot.
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Deze voorwaarden zijn te downloaden via internet: www.bdm.nl/voorwaarden


