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Bijlage 4 Technische koppelingen per leverancier 
 

1.  4PS – 4PS Construct 
 

koppeling 
met: 

Automatisch / 
handmatig: 

techniek: forma(a)t(en) invoer/ 
uitvoer/  
beiden 

informatie via koppeling 
uitgewisseld (m.n. relevant voor 
kwaliteitsdossier): 

voorwaarden om 
koppeling te 
gebruiken: 

kosten gebruik 
koppeling: 

1 12build handmatig webservices xml beide leveranciersgegevens, inkoopofferte 
gegevens, documenten 

 
ja, module prijs 

2 Ketenstandaard automatisch webservices xml beide inkoopopdracht, 
opdrachtbevestigingen, facturen 

 
ja, module prijs 

3 ondertekenen.nl 
 

webservices xml beide inkoopcontract, digitaal ondertekend. 
 

ja, module prijs 
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2.  Admicom – Admicom 
 

koppeling 
met: 

Automatisch 
/ handmatig: 

techniek: forma(a)t(en) invoer/ 
uitvoer/ 
beiden 

informatie via koppeling 
uitgewisseld (m.n. relevant voor 
kwaliteitsdossier): 

voorwaarden om 
koppeling te 
gebruiken: 

kosten gebruik 
koppeling: 

1 WhiteVision automatisch odbc xml, pdf beiden facturen  geen geen opgave 

2 Leveranciers handmatig Inlezen excel / asci / 
xml 

invoer artikelbestanden lidmaatschap 
Ketenstandaard 

geen opgave 

3 Leveranciers automatisch webservice 
ketenstandaard 

xml, pdf beiden artikelbestanden / 
materiaalorders / pakbonnen / 
elektronische facturen 

lidmaatschap 
Ketenstandaard 

geen opgave 

4 Leveranciers automatisch webservice Pdrie json beiden artikelinformatie / bestellingen / 
pakbonnen / facturen 

geen geen opgave 

5 Calculatiesoftware handmatig inlezen / 
exporteren 

CUF (XML) beiden uitwisselen projectspecifieke 
calculaties 

geen geen opgave 

6 Civiel Bakker en 
Spees 

automatisch webservice xml, pdf beiden projectinformatie, 
calculatiegegevens, 
productiestanden, termijnstaten 

geen geen opgave 

7 Opdrachtgevers automatisch webservices xml, pdf beiden Onderhoudsberichten, statussen 
en facturen DO werk 

lidmaatschap 
Ketenstandaard 

geen opgave 

8 MSG automatisch webservices xml   beiden uitwisselen transacties met 
logistiek systeem 

geen geen opgave 
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3.  Buro BOV - Bouwborg Tools 
nr. koppeling met: Automatisch 

/ handmatig: 
techniek: forma(a)t(en): Invoer/ 

uitvoer/ 
beiden 

informatie via koppeling 
worden (m.n. relevant voor 
kwaliteitsdossier): 

voorwaarden om koppeling 
te gebruiken: 

kosten gebruik 
koppeling: 

1 Ms-Word automatisch API rtf en pdf uitvoer rapportages en dossiers Ms-Office (o.g.) beschikbaar geen 

2 Ms-Excel automatisch API csv uitvoer tabelstructuren idem geen 

3 DiviD handmatig ex-/import csv en txt beide overzichten t.b.v. inspecties 
op de bouw 

licentie DiviD info DiviD 
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4.  CADAC - BIM360 Build, BIM360 Docs, Plangrid, Cadac IP 
nr. koppeling met: Automatisch / 

handmatig: 
techniek: forma(a)ten Invoer/ 

uitvoer/ 
beiden 

informatie via koppeling 
uitgewisseld (m.n. relevant 
voor kwaliteitsdossier): 

voorwaarden om 
koppeling te gebruiken: 

kosten gebruik 
koppeling: 

1 Adobe PDF automatisch native Autodesk .pdf invoer Afdrukbare, niet 
bewerkbare documenten 

Geen voorwaarden 0 

2 Microsoft Word 
365 

automatisch native integratie  .docx beiden Bewerkbare tekstbestanden Beschikking hebben tot 
MS Office 365 

0 

3 Microsoft Excel 
365 

automatisch native integratie  .xlsx beiden Bewerkbare spreadsheets Beschikking hebben tot 
MS Office 365 

0 

 4 Microsoft 
Powerpoint 365 

automatisch native integratie  .pptx beiden Bewerkbare presentaties Beschikking hebben tot 
MS Office 365 

0 

5 Microsoft 
Sharepoint 365 

automatisch integratie CDIS nvt beiden Alle typen bestanden Beschikking hebben tot 
MS Office 365 

Wordt op dit 
moment bepaald 

7 Autodesk Revit automatisch native Autodesk .rvt, .ifc invoer Revit bestanden om te 
bekijken en data te 
raadplegen 

Beschikking hebben tot 
Revit + BIM 360 Design 

0 

8 Autodesk 
AutoCAD 

automatisch native Autodesk .dwg, .dwfx., 
.dxf 

invoer AutoCAD bestanden om te 
bekijken en data te 
raadplegen 

Beschikking hebben tot 
AutoCAD + BIM 360 
Design 

0 

9 Autodesk 
Navisworks 

automatisch native Autodesk .nwd, .ifc invoer Gecombineerde BIM 
modellen om te bekijken en 
data te raadplegen 

Beschikking hebben tot 
Navisworks + BIM 360 
Design 

0 

10 Autodesk 
Plant3D 

automatisch native Autodesk .dwg, .dwfx., 
.dxf 

invoer 2D en 3D Plantmodellen om 
te bekijken en data te 
raadplegen 

Beschikking hebben tot 
Plant3D + BIM 360 
Design 

0 

11 Autodesk Civil3D automatisch native Autodesk .dwg, .dwfx., 
.dxf 

invoer 2D en 3D Civiele modellen 
om te bekijken en data te 
raadplegen 

Beschikking hebben tot 
Civil3D + BIM 360 Design 

0 

12 Autodesk 
Infraworks 

automatisch native Autodesk .fbx, .imx, 
.3ds, .obj, 
.dae, .dxf 

invoer 2D en 3D Civiele modellen 
om te bekijken en data te 
raadplegen 

Beschikking hebben tot 
Infraworks 

0 

13 Autodesk 
Plangrid 

handmatig native Autodesk nvt beiden Documenten, meldingen, 
controlelijsten, acties, 
bedrijven, personen, etc. 

Koppeling dient ingericht 
te worden 

Wordt op dit 
moment bepaald 

https://connect.bim360.autodesk.com/autodesk-bim-360-microsoft-office-integration
https://connect.bim360.autodesk.com/autodesk-bim-360-microsoft-office-integration
https://connect.bim360.autodesk.com/autodesk-bim-360-microsoft-office-integration
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14 BIM 360 Apps handmatig native Autodesk oneindig beiden Oneindig App dient geactiveerd te 
worden 

Afhankelijk van 
de app; meesten 
zijn gratis 

15 Microsoft Azure handmatig API nvt beiden Te bepalen door gebruiker Koppeling dient ingericht 
te worden 

Afhankelijk van 
de wensen van de 
klant 

16 Amazon 
Webservices 

handmatig API nvt beiden Te bepalen door gebruiker Koppeling dient ingericht 
te worden 

Afhankelijk van 
de wensen van de 
klant 

17 Dell Boomi handmatig API nvt beiden Te bepalen door gebruiker Koppeling dient ingericht 
te worden 

Afhankelijk van 
de wensen van de 
klant 

18 Relatics handmatig Webservice / 
SOAP / REST / 
API 

nvt invoer Documenten Koppeling dient ingericht 
te worden 

Wordt op dit 
moment bepaald 
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5.  Construction Synergy BV - DiviD 
nr. koppeling met: Automatisch 

/ 
handmatig: 

techniek: formaten Invoer/  
uitvoer/  
beiden 

informatie via koppeling uitgewisseld 
(m.n. relevant voor kwaliteitsdossier): 

voorwaarden om 
koppeling te 
gebruiken: 

kosten gebruik 
koppeling: 

1 Willekeurig 
CAD systeem 

handmatig file-interface PDF  invoer Bouwtekeningen worden als PDF 
geïmporteerd en nieuwe versies kunnen 
geupdated worden 

ter beschikking 
stellen 
bouwtekeningen als 
PDF 

geen 

2 Willekeurig 
planningssysteem 

handmatig file-interface CSV invoer Standaard werkinstructies (volgens STABU, 
etc.) worden aan inspectiepunten 
toegekend 

ter beschikking 
stellen csv-file 
afgestemd formaat 

geen 

3 Willekeurige 
leverancier 
bouwmaterialen 

handmatig file-interface CSV invoer Bouw producten (incl. prijzen; 
productblad; werkinstructies) worden aan 
inspectiepunten toegekend 

ter beschikking 
stellen csv-file 
afgestemd formaat 

geen 

4 Willekeuring  
systeem 
kwaliteitsborger 

handmatig file-interface CSV invoer Risco profielen/kwaliteitseisen  worden 
aan inspectiepunten toegekend 

ter beschikking 
stellen csv-file 
afgestemd formaat 

geen 

5 Willekeuring  
systeem 
kwaliteitsborger 

automatisch SOAP XML beiden Risco profielen/kwaliteitseisen  worden 
aan inspectiepunten toegekend & 
resultaat bouwproject gerapporteerd 

koppeling met 
systeem 
kwaliteitsborger 
implementeren 

kwaliteitsborger bepaalt 
de kosten 

6 Willekeurig 
rapportagesysteem 
(bouwdossier) 

handmatig file 
download/mail 

PDF uitvoer Resultaat bouwproject/werkzaamheden 
kunnen elk willekeurig moment 
gerapporteerd en gearchiveerd worden 

Premium 
abonnement DiviD 

60 Euro/maand actieve 
gebruiker 

7 Willekeurig 
rapportagesysteem 
(bouwdossier) 

handmatig file 
download/mail 

XLS/CSV uitvoer Resultaat bouwproject/werkzaamheden 
kunnen elk willekeurig moment 
gerapporteerd en gearchiveerd worden 

Premium 
abonnement DiviD 

60 Euro/maand actieve 
gebruiker 

8 Willekeurig 
planningssysteem 

handmatig file 
download/mail 

XLS/CSV uitvoer Project dossier kan elk willekeurig moment 
geëxporteerd worden voor vastleggen van 
het opleverprocess 

Premium 
abonnement DiviD 

60 Euro/maand actieve 
gebruiker 
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6.  Dalux Netherlands BV - Dalux Field 
nr. koppeling 

met: 
Automatisch / 
handmatig: 

techniek formaten Invoer/ 
uitvoer/ 
beiden 

informatie via koppeling kn 
uitgewisseld (m.n. relevant voor 
kwaliteitsdossier): 

voorwaarden om 
koppeling te 
gebruiken: 

kosten 
gebruik 
koppeling: 

1 Revit Automatisch 
 

RVT, DWG, PDF, DWF(X) Beiden Tekeningen en modellen, issues 
 

Gratis 

2 IFC Handmatig 
 

IFC Invoer Modellen 
 

Gratis 

3 Navisworks Automatisch 
 

NWD Invoer Tekeningen en modellen 
 

Gratis 

4 ArchiCAD Automatisch 
 

Native ArchiCAD formaat, 
DWG 

Invoer Tekeningen en modellen 
 

Gratis 

5 API Automatisch 
  

Beiden Data 
 

Gratis 

6 BCF Handmatig 
 

BCF Beiden Issues 
 

Gratis 

7 Excel Handmatig 
 

.xls(x) Beiden Excelbestanden 
 

Gratis 

8 Pointclouds Handmatig 
 

LAZ, LAS, PTS, E57, XYZ, PLY Beiden pointclouds 
 

Gratis 

9 Tekla  (in ontwikkeling) 
     

Gratis 

10 Solibri  (in ontwikkeling) 
     

Gratis 

11 Sharepoint  (in ontwikkeling) 
     

Gratis 
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7.  Dutchview IT - Ed Controls 
nr. koppeling 

met: 
Automatisch 
/ 
handmatig: 

techniek formaten Invoer/ 
uitvoer/ 
beiden 

informatie via koppeling uitgewisseld (m.n. 
relevant voor kwaliteitsdossier): 

voorwaarden om 
koppeling te 
gebruiken: 

kosten gebruik 
koppeling: 

1 Woningborg automatisch open Restapi json  Beide Toezichtmomenten worden vanuit Woningborg 
geladen in Ed Controls. De uitvoerder kan zijn 
bewijslast digitaal aanleveren aan Woningborg 
mbv Ed Controls.  

Geen Zit gratis bij de 
Expert licentie 
waarbij diverse 
functionaliteit is 
inbegrepen 

2 KYP automatisch open Restapi json  Beide Audits kunnen worden gepland aan 
planningsmomenten in KYP, waardoor de 
uitvoerder en onderaannemer ziet wanneer hij 
welke keuing in Ed Controls klaar moet hebben. 
De status van KYP kan naar Ed Controls worden 
gewijzigd en vice versa.  

Geen Zit gratis bij de 
Expert licentie 
waarbij diverse 
functionaliteit is 
inbegrepen 

3 SWK automatisch open Restapi json  Uitvoer Ed Controls zou een API kunnen aanbieden 
waardoor de keuringen aangeboden zou kunnen 
worden aan SWK. Ook kan per mail de PvO 
digitaal of via de API worden aangeboden. 

Geen Zit gratis bij de 
Expert licentie 
waarbij diverse 
functionaliteit is 
inbegrepen 

4 Volgjewoning automatisch open Restapi json  Beide Oplevering in Ed Controls worden automatisch 
opgeslagen in de klantomgeving van 
Volgjewoning. Deze worden allereerst vanuit 
Volgjewoning met inhoud klaar gezet in Ed 
Controls.  

Geen gratis 

5 Homecntr automatisch open Restapi json  invoer oplevering in Ed Controls worden automatisch 
opgeslagen in de klantomgeving van HomeCntr. 
Status van de vastgelegde acties verdwijnt ook in 
de juiste plek in Homecontr. 

Geen Zit gratis bij de 
Expert licentie 
waarbij diverse 
functionaliteit is 
inbegrepen 

6 Excel handmatig open Restapi json  Invoer Het is mogelijk om persoonsgegevens bij de 
Proces verbaal van Oplevering vanuit Excel naar 
Ed Controls te voeden. Deze worden klaar gezet 
in ingevulde audits. Dat betreft dus ook voor het 
keuringsplan die mbv Excel kunnen worden klaar 
gezet.  

Geen.  Add-on bij Ed 
Controls  € 50,- / 
maand / vestiging 
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8.  Elicys B.V. - KBSapp 
KBSapp wordt geïnstalleerd op basis van SaaS en aangeboden vanuit de ISO 27001 gecertificeerde Universal Cloud met servers in Nederland. De 

webapplicatie is ontwikkeld in een schaalbare en modulaire architectuur gebaseerd op Microsoft software. Voordeel voor klanten: Implementatie is veilig, 

snel, efficient en zonder gedoe en extra kosten voor infrastructuur automatisering (ERP of anders). 

Koppeling met systemen van derden is dus niet relevant. 
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9.  Exact Software Nederland BV - Exact Bouw7 
Vanuit bouw7 faciliteren wij klanten met onze Open API - hiermee kunnen ze alle gewenste dat uit onze systemen halen en zelfstandig koppelen 
aan derden. Veel van onze klanten maken hier op dit moment ook gebruik van om koppeling op te zetten met bijvoorbeeld: Hilti, Docstream, 
Bouwportaal.nl.  

Daarnaast zijn wij ook zelf in contact met partijen en leveren we koppelingen met: 
Financiële pakketen: Exact, 4PS, Metacom, Twinfield, AFAS. 
Scan en herken systemen: Basecone, Whitevision, Scansys 

Portalen van Mareon. En Ketenstandaard, Kovra portalen 

HR Salaris koppeling met SCAB en Exact Online  

Is de koppeling geautomatiseerd of werkt deze handmatig (door de gebruiker uit te voeren actie)? 

Variabelen die automatisch kunnen lopen, synchroniseren we automatisch of periodiek. Bij handmatige processen moet je ook een handmatige 
actie uitvoeren. Betreft alle koppelingen. 

Op basis van welke techniek is de koppeling gemaakt (bijvoorbeeld API, webservice, ODBC, SMTP, FTP, SOAP, …)? 

Al onze koppelingen zijn op API basis. Bouw7 heeft een open API standaard waarbij de klant zonder tussenkomst van ons zelf kan koppelen met 
elke wenselijke partij.  

Werkt de koppeling met een of meerdere specifieke formaten (bijvoorbeeld DWFX, PDF, XML, CSV, …) 

De Ketenstandaard gaat nog gedeeltelijk via XML maar verder gaat alles via API / JSON formaat. 

Betreft dit de invoer van informatie (toevoegen van informatie aan de eigen software tool), de uitvoer van informatie (delen van informatie uit de 
eigen software tool met anderen), of beiden? 

Beide 

Zijn er kosten verbonden aan de koppeling(en)? 

Er zijn bij ons geen voorwaarden en prijzen aan de koppelingen gebonden. Alle koppelingen zijn dan ook kosteloos.  
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10.  Go2sure BV – CHEPP 
nr. koppeling 

met: 
Automatisch / 
handmatig: 

techniek: formaten Invoer/ 
uitvoer/ 
beiden 

informatie via koppeling uitgewisseld (m.n. 
relevant voor kwaliteitsdossier): 

voorwaarden om 
koppeling te 
gebruiken: 

kosten gebruik 
koppeling: 

1 Woningborg automatisch SOAP meta/binair beiden Zowel Woningborg zelf als alle partijen die 
koppelen met Woningborg maken van deze 
koppeling gebruik 

Klant Woningborg/ 
NTB Woningborg 

NTB 
Woningborg 

2 Algemeen 
koppelvlak 

automatisch SOAP meta/binair beiden Alle velden en documenten vanuit het 
volledige systeem waaronder projectinfo, 
subjectinfo, planning,.. 

Beveiliging geborgd Afhankelijk 
hoofdlicentie 

3 Overheden automatisch STUF meta/binair beiden Alle velden en documenten vanuit het 
volledige systeem waaronder projectinfo, 
subjectinfo, planning,.. 

Beveiliging geborgd Afhankelijk 
hoofdlicentie 

4 Algemeen    automatisch JSON meta/binair beiden Project/bouwnummer/subject Beveiliging geborgd Afhankelijk 
hoofdlicentie 

5 Algemeen automatisch XML meta/binair beiden Project/bouwnummer/subject Beveiliging geborgd Afhankelijk 
hoofdlicentie 

6 KYP automatisch API meta  beiden planning afgenomen Afhankelijk 
hoofdlicentie 

7 Volgjewoning automatisch API meta  beiden volg je woning dossier afgenomen Afhankelijk 
hoofdlicentie 

8 Algemeen automatisch CSV meta  beiden CSV uitwisseling via FTPs server 
geautomatiseerd, evt. incl documenten van 
projectinformatie 

afgenomen Afhankelijk 
hoofdlicentie 

9 Algemeen handmatig CSV meta beiden CSV import en export van projectinformatie afgenomen afhankelijk 
hoofdlicentie 

10 Business 
intelligence 

automatisch SOAP meta uitvoer Alle velden en documenten vanuit het 
volledige systeem waaronder projectinfo, 
subjectinfo, planning,.. 

afgenomen afhankelijk 
hoofdlicentie 

11 Business 
intelligence 

handmatig CSV meta uitvoer Alle velden en documenten vanuit het 
volledige systeem waaronder projectinfo, 
subjectinfo, planning,.. 

afgenomen afhankelijk 
hoofdlicentie 

12 Connectors automatisch ntb meta/binair beiden Maatwerk connectors op basis van alle 
bovenstaande technieken mogelijk 

afgenomen afhankelijk 
hoofdlicentie 
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11.  HomeDNA - HomeDNA 
nr. koppeling met: Automatisch 

/ handmatig: 
techniek: formaten Invoer/ 

uitvoer/ 
beiden 

informatie via koppeling uitgewisseld (m.n. 
relevant voor kwaliteitsdossier): 

voorwaarden om 
koppeling te gebruiken: 

kosten 
gebruik 
koppeling: 

1 Berkvens automatisch API JSON beiden wisselt gegevens uit inzake hoe de woning 
wordt afgebouwd o.b.v. wat de koper daar 
bestelt 

leverancier moet 
eenmalig aansluiten 

bij ons n.v.t. 

2 DigiOffice automatisch API JSON beiden wisselt projectgegevens en documenten uit  klant specifiek gebouwd 
(incl. service bus) 

op maat 

3 Dynamics AX automatisch Webservice SOAP beiden wisselt informatie uit voor facturatie van 
meer/minderwerk en termijnen 

klant specifiek gebouwd op maat 

4 Dynamics NAV automatisch Webservice SOAP beiden wisselt projectgegevens en klantgegevens uit, 
alsook het meer/minderwerk  op basis 
waarvan de woning wordt afgebouwd 

in basis gebouwd en per 
klant aansluiting 

eenmalig, en 
jaarlijks 
onderhoud 

5 Focus Feedback automatisch API JSON uitvoer homeDNA levert gegevens/momenten aan, 
op basis waarvan Focus Feedback enquetes 
stuurt naar de kopers 

geen eenmalig klein 
bedrag 

6 Google Maps automatisch API JSON invoer voor positiebepaling herkomst 
geïntesseerden in een project 

geen n.v.t. 

7 Het 
Nieuwbouw 
Platform 

automatisch SOAP SOAP beiden wisselt gegevens uit over project info, 
geïnteresseerden in een project, en stand van 
de verkoop op het project 

beide systemen moeten 
gebruikt worden 

bij ons n.v.t. 

8 Ketenstandaard automatisch SOAP SOAP beiden o.b.v. de Ketenstandaard wisselt homeDNA 
onderhoudsberichten uit met Kraan 

beide systemen moeten 
gebruikt worden 

kleine 
aanvulling op 
koppeling 
Kraan 

9 Ketenstandaard 
via 
Datarotonde 

automatisch SOAP SOAP beiden o.b.v. de Ketenstandaard wisselt homeDNA 
onderhoudsberichten uit met andere partijen, 
ook aangesloten bij Datarotonde 

aansluiten bij 
Datarotonde 

bij ons n.v.t. 

10 Kraan automatisch Webservice SOAP beiden wisselt projectgegevens en klantgegevens uit, 
alsook het meer/minderwerk  op basis 
waarvan de woning wordt afgebouwd 

in basis gebouwd en per 
klant aansluiting 

eenmalig, en 
jaarlijks 
onderhoud 

11 Kyp automatisch API JSON beiden koppelt de uitvoerdatum van een 
check/keuringslijst in homeDNA met de 
planning en KYP, en vinkt deze daar ook af  

beide systemen moeten 
gebruikt worden 

bij ons n.v.t. 



 Rapportage - Softwaretoepassingen in het kader van de Wet Kwaliteitsborging         13 
 
 

12 Saproma automatisch API JSON beiden wisselt gegevens uit inzake hoe de woning 
wordt afgebouwd o.b.v. wat de koper daar 
bestelt 

leverancier moet 
eenmalig aansluiten 

bij ons n.v.t. 

13 SignHost 
(Digitaal 
ondertekenen) 

automatisch API JSON beiden wordt gebruikt om documenten, contracten, 
e.d. ,incl. benodigde autorisatie digitaal, te 
laten ondertekenen 

geen o.b.v. 
verbruikte 
credits 

14 Svedex automatisch API JSON beiden wisselt gegevens uit inzake hoe de woning 
wordt afgebouwd o.b.v. wat de koper daar 
bestelt 

leverancier moet 
eenmalig aansluiten 

bij ons n.v.t. 

15 Vios automatisch API JSON beiden wisselt gegevens uit inzake hoe de woning 
wordt afgebouwd o.b.v. wat de koper daar 
bestelt 

leverancier moet 
eenmalig aansluiten 

bij ons n.v.t. 

16 Woningborg 
Kwaliteits 
Instrument 

automatisch API JSON beiden de vereiste controlemomenten  van WTT 
verschijnen in de Bouwkwaliteit van 
homeDNA, en gaan na invulling weer retour 

aangesloten bij 
Woningborg Toetsing & 
T. 

bij ons n.v.t. 

17 Woonmodule automatisch API JSON beiden in BIM weergegeven opties van een woning 
EN gekozen door de koper, worden in 
homeDNA verwerkt en opgeslagen 

klant specifiek gebouwd op maat 

18 Enquetes API automatisch API JSON invoer een enquete opgemaakt in homeDNA wordt 
in de stijl van de website op die website 
getoond, en kan worden ingevuld 

website moet eenmalig 
aansluiten 

bij ons n.v.t. 

19 Kavelkaart API automatisch API JSON invoer op de kavelkaart op een website wordt de 
info getoond, welke in homeDNA aanwezig is 

website moet eenmalig 
aansluiten 

bij ons n.v.t. 
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12.  iBinder Nederland - iBinder Bouwproject 
Op dit moment heeft iBinder in Nederland geen actieve koppelingen anders dan met Dropbox en Email. In principe kan elk andere software pakket worden 

gekoppeld waarbij bijvoorbeeld documenten en metadata kunnen worden uitgewisseld. 
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13.  KiK-KOMO – KiK Tool 
Beschikt uw softwaretool over koppelingen met systemen van 
derden? Graag elke koppeling apart benoemen. 

Koppelingen staan op de planning, op dit moment zijn deze nog niet 
gereed. 

Zo ja, is de koppeling geautomatiseerd of werkt deze handmatig 
(door de gebruiker uit te voeren actie)? 

Geautomatiseerd via Rest API 

Op basis van welke techniek is de koppeling gemaakt (bijvoorbeeld 
API, webservice, ODBC, SMTP, FTP, SOAP, …)? 

Geautomatiseerd via Rest API 

Werkt de koppeling met een of meerdere specifieke formaten 
(bijvoorbeeld DWFX, PDF, XML, CSV, …) 

JSON 

Betreft dit de invoer van informatie (toevoegen van informatie aan 
de eigen software tool), de uitvoer van informatie (delen van 
informatie uit de eigen software tool met anderen), of beiden? 

Beiden 

Geef een korte beschrijving welke informatie middels de 
betreffende koppeling kan worden uitgewisseld, met name hoe u 
deze relevant acht voor het kwaliteitsdossier. 

Bevindingen en bewijzen voor het borgingsplan kunnen per 
beoordelingsaspect worden opgevraagd door de kwaliteitsborger en 
vervolgens geupload worden door de persoon waaraan de vraag is 
gesteld.  

Zijn er voorwaarden om de koppeling te kunnen gebruiken, zo ja 
welke? 

Ja, een API voorwaarden 

Zijn er (extra) kosten verbonden aan het gebruik van de koppeling, 
zo ja welke? 

Ja, maar nog niet bekend.  
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14.  KYP Project - KYP Project 
nr. koppeling 

met: 
Automatisch / 
handmatig: 

techniek: formaten Invoer/ 
uitvoer/ 
beiden 

informatie via koppeling uitgewisseld (m.n. 
relevant voor kwaliteitsdossier): 

voorwaarden om 
koppeling te gebruiken: 

kosten 
gebruik 
koppeling: 

1 Woningborg Automatisch API XML Beiden Vanuit KYP informatie zoals: status gereed en 
naar KYP toe informatie zoals: controle 
momenten, data en tijden. 

Klant van Woningborg 
zijn 

Geen 

2 HomeDNA Deels 
handmatig/deels 
automatisch 

API XML Beiden Vanuit HomeDNA worden controle taken in KYP 
aangemaakt, Vanuit KYP worden statussen terug 
gestuurd 

Geen Geen 

3 EdControls Deels 
handmatig/deels 
automatisch 

API XML Beiden Vanuit Ed Controls worden controle taken in KYP 
aangemaakt, Vanuit KYP worden statussen terug 
gestuurd naar Ed Controls 

Geen Geen 

4 Sta 
Software 

Deels 
handmatig/deels 
automatisch 

API XML Beiden Vanuit Sta Software worden controle taken in 
KYP aangemaakt, Vanuit KYP worden statussen 
terug gestuurd naar Sta Software 

Geen Geen 
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15.  Pro4all Cloud Services BV - Docstream Snagstream 
Nr koppeling met: Automatisch / 

handmatig: 
techniek: formaten Invoer/ 

uitvoer/ 
beiden 

informatie via koppeling uitgewisseld (m.n. 
relevant voor kwaliteitsdossier): 

voorwaarden om 
koppeling te gebruiken: 

kosten 
gebruik 
koppeling: 

1 12Build semi automatisch Api Alle Uitvoer Via de koppeling met 12 Build kan men 
documenten uitwisselen 

Docstream Licentie Tijdelijk 
gratis 

2 Volg je woning semi automatisch Api PDF, PNG Uitvoer Via de koppeling kan men alle nodige 
informatie voor de kopers in volgjewoning 
zetten 

Snagstream Licentie 0 

3 Woningborg Automatisch Api PDF, PNG Beiden  Via de koppeling kunnen er getoetste 
gegevens opgehaald en verzonden worden 
van & naar Woningborg 

Snagstream Licentie 0 

4 Alfamail semi-automatisch Api Alle Uitvoer Via de koppeling kan men documenten ter 
verificatie, toetsing & acceptatie in het 
andere systeem aanbieden 

Docstream Licentie 0 

5 Sharepoint handmatig Api Alle Uitvoer Projecten na oplevering synchroniseren naar 
Sharepoint t.b.v. archivering.  

Docstream & 
Snagstream Licentie 

0 

6 Afas Automatisch Api Alle Beiden  Koppeling ERP Docstream Licentie 0 

7 Metacom semi automatisch Api Alle Beiden  Koppeling ERP Docstream Licentie 0 

8 Bakker Spees semi automatisch Api Alle Invoer Via deze koppeling kan men  van Bakker & 
Spees in Docstream projecten aanmaken en 
informatie overnemen. 

Docstream Licentie 0 

9 Validsign semi automatisch Api Alle Beiden  Documenten Docstream exporteer je naar 
ValidSign en na ondertekenen & voltooien 
weer terug in Docstream plaatsen 

Docstream Licentie 0 

10 Relatics Semi automatisch Api  Alle  Uitvoer Via de koppeling kan men documenten ter 
verificatie, toetsing & acceptatie in het 
andere systeem aanbieden 

Docstream Licentie 
 

11 Navision semi automatisch Api Alle Beiden  Via deze koppeling kan vanuit Nav. 
Projecten aanmaken in Docstream. Ook een 
template kiezen. Ook documenten in 
Docstream schieten. En zelfs 
gebruikers/groepen aanmaken en 
inwisselen tegen de rechten.  

Docstream Licentie 0 

Note: Pro4all werkt met open Api's wat er voor zorgt dat er met bijna alle software partijen gekoppeld kan worden 
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16.  SnagR Europe - Snagr 
Wij hebben een volledige RESTful API op basis van JSON, waarbij zowel aan de voorkant informatie ingestopt als de achterkant informatie uitgehaald kan 

worden. Wij zijn actief over de hele wereld en maken de koppelingen met andere systemen niet zelf. Dit zijn er namelijk te veel. De API is een web API. En 

als het andere systeem ook een API heeft kunnen we daar mee koppelen. Ik weet dat een aantal klanten van ons diverse koppelingen hebben gemaakt. 

Bijvoorbeeld met Relatics, SmartWare (FM), diverse ERP systemen en nog veel meer. Omdat wij die koppelingen niet zelf bouwen en beheren, hebben wij 

hier ook niet direct inzicht in. Welke informatie het systeem ingaat en weer uitgaat, is voor verschillende klanten ook verschillend. Er zijn geen voorwaarden 

aan het gebruik van onze API en deze is, indien iemand klant bij ons is, vrij te gebruiken. 
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17.  STA Software BV - STA Module Kwaliteitsborging & Module Opleveren 
nr. koppeling 

met: 
Automatisch / 
handmatig: 

techniek: formaten Invoer/ 
uitvoer/ 
beiden 

informatie via koppeling 
uitgewisseld (m.n. 
relevant voor 
kwaliteitsdossier): 

voorwaarden om 
koppeling te 
gebruiken: 

kosten gebruik 
koppeling: 

1 KYP Project Automatisch API JSON Uitvoer Kwaliteitskeuringsregels Akkoord gaan met 
verwerkersovereenkomst 
i.v.m. AVG 

€250 per jaar 

2 Woningborg 
WKI 

Automatisch API JSON Invoer en 
uitvoer 

Projectinformatie en 
keuringsinformatie en 
keuringen 

Akkoord gaan met 
verwerkersovereenkomst 
i.v.m. AVG 

€250 per jaar 

3 Navision Automatisch API XML Invoer Projectinformatie Akkoord gaan met 
verwerkersovereenkomst 
i.v.m. AVG 

€250 per jaar 

4 Metacom Automatisch API XML Invoer Projectinformatie Akkoord gaan met 
verwerkersovereenkomst 
i.v.m. AVG 

€250 per jaar 

5 Microsoft 
Excel 

Automatisch HTTP XML Invoer en 
uitvoer 

Projectinformatie, 
keuringsinformatie en 
keuringen 

Geen voorwaarden. Geen kosten 
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18.  Van Meijel Automatisering BV - Metacom en Metacom Online 
nr. koppeling met: Automatisch /  

handmatig: 
techniek: formaten Invoer/ uitvoer/ 

beiden 
informatie via koppeling 
uitgewisseld (m.n. relevant voor 
kwaliteitsdossier): 

voorwaarden 
om koppeling 
te gebruiken: 

kosten 
gebruik 
koppeling: 

1 CAD Software 
  

IFC import Metacom Projecten 
  

3 Aurea ESB 
(voorheen 
SonicESB) 

 
SOAP / 
REST/ Native 
Invocation 

 
Diversen 

  

4 Calculatie  
pakketten  
derden  
(Bijv IBIS, Kraan) 

 
CUF4 import en export Calculaties 

  

5 MS Project 
  

mpp import en export Plannnigen 
  

6 MS Excel 
   

import en export Metacom+ 
  

7 Afas 
 

Bestand 
  

Import personeel/personen 
  

8 Cobra HR 
 

Bestand 
 

Is nu een koppeling via 
bestands-uitwisseling. 
Dit migreert nu naar 
koppeling met SDWorx 
via REST API (zie 
verderop in de lijst). 

Import personeel/personen, Import 
loonjournaalposten, Import 
loonkosten verdeelstaat, Export 
gewerkte uren (loonmutaties) 

  

 
SDWorx 

 
SOAP / REST 

 
beiden Import personeel/personen, Import 

loonjournaalposten, Import 
loonkosten verdeelstaat, Export 
gewerkte uren (loonmutaties) 

  

 
Paymaster 

 
Bestand 

 
beiden Import personeel/personen, Import 

loonjournaalposten, Import 
loonkosten verdeelstaat, Export 
gewerkte uren (loonmutaties) 

  

9 Polaris 
 

Bestand 
 

beiden Import personeel/personen, Import 
loonjournaalposten, Import 
loonkosten verdeelstaat, Export 
gewerkte uren (loonmutaties) 
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10 DSP(Digitaal 
Samenwerkings 
Platform) 

automatisch REST 
 

beiden Opdrachten, technisch gereed, 
administratief gereed, 
productiestaten 

  

11 S@lesServer 
 

FILE / SOAP / 
REST / MAIL 

  
Pakbonnen, facturen 

  

12 Server Based 
Factuurafhandel
ing 

 
FILE 

 
invoer / uitvoer Inkoop facturen 

  

13 2BA 
 

SOAP / REST 
 

Invoer Materiaalbibliotheek, Calculatie, 
Planning, Inkoop 

  

14 BI-Tooling 
 

ODBC 
  

Ontsluiting Progress database naar 
SQL structuur. 

  

15 BI-Tooling 
 

PostgreSQL 
  

Database met gestructureerde data 
ten behoeve van BI-tooling 

  

16 LMA (Landelijk 
Meldpunt 
Afvalstoffen) 

 
SOAP xml 

 
Ontsluiten van verplichte data 
rondom begeleidingsbrieven. 

  

17 Weegbruggen 
 

REST json 
 

Gewichten 
  

18 Mailclients automatisch IMAP & 
SMTP 

  
Klaarzetten mails in concept mailbox 
(IMAP) + koppeling DMS 

  

19 Sharepoint (als 
DMS) 

automatisch SOAP 
  

Document management systeem ESB voor nodig 
 

20 Active Directory automatisch 
      

21 Azure AD automatisch 
      

22 Simplerinvoicin
g / Peppol 

automatisch REST 
  

Facturen in het PEPPOL XML-formaat 
  

23 Corsa (als DMS) automatisch SOAP 
 

beiden Document management systeem 
  

24 Gemma automatisch SOAP 
 

beiden Opdrachten, productiestaten 
  

25 Gomapforms 
Cloud 

automatisch REST 
 

beiden DSP berichten 
  

26 MS Office automatisch api 
 

beiden Taken, DMS registraties, mailen 
  

27 Exact automatisch Bestand 
 

beiden Import personeel/personen, Import 
loonjournaalposten, Import 
loonkosten verdeelstaat, Export 
gewerkte uren (loonmutaties) 
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FIS2000 handmatig Bestand 

 
beiden Import journaalposten, Export 

relatiegegevens, Export 
journaalposten, Export 
accorderingsgegevens(blokkeren/de
blokkeren inkoopfacturen) 

  

28 HDP (Belgie) handmatig Bestand 
 

beiden Import loonjournaalposten, Export 
gewerkte uren (loonmutaties) 

  

29 Persmaster handmatig Bestand 
 

import Import personeel/personen 
  

30 Maximo handmatig Bestand 
 

beiden Import magazijn transacties(levering, 
ontvangst, overboeking), Import 
werkbegrotingen, Import producties, 
Export relatiegegevens, Export 
persoonsgegevens, Export middelen 
en prijzen 

  

31 Alert handmatig Bestand 
 

beiden Import journaalposten, Import 
interne kosten (transactiedocument), 
Export jouurnaalposten 

  

32 Punch telemetic handmatig Bestand 
 

beiden Werkopdrachten 
  

33 Sys2000 handmatig Bestand 
 

beiden 
   

34 Trust-IT automatisch Soap XML uitvoer Openstaande posten, 
debiteurgegevens en betalingen 

  

35 DocuSign automatisch Rest JSON beiden Document aanbieden, beoordeling 
ontvangen 

  

36 WhiteVision automatisch Soap XML beide Te gebruiken als dms-oplossing 
bovenop ons ERP 

  

37 Kovra automatisch Soap XML beide Onderhoudsberichten, 
statusberichten, facturen tbv 
onderhoud aan woningen als 
onderaannemer van een 
woningbouw coorporatie 

  

38 Profit Online automatisch Rest JSON beide loonstaten, weekrapporten, 
fiatteringsgegevens, journaalposten 

  

39 Data2Track automatisch Soap XML beide boordcomputer koppeling waarmee 
werkopdrachten, ritten en gewerkte 
uren worden uitgewisseld 
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40 Proactis automatisch Soap XML beide Dit is een systeem voor 
factuurafhandeling wat aan ons ERP 
kan worden gekoppeld. Er kunnen 
ook verplichtingen in worden 
geboekt 

  

41 Qlikview automatisch Soap / ODBC 
 

uitvoer Hiermee kunnen dashboards 
ontwikkeld worden over de database 
heen 

  

42 Viloc automatisch Rest JSON beide Hiermee kunnen materialen worden 
gevolgd. In ons ERP is dan te zien 
waar in Nederland het materiaal 
staat 

  

43 GPS Buddy automatisch Rest JSON beide Hiermee kunnen materialen worden 
gevolgd. In ons ERP is dan te zien 
waar in Nederland het materiaal 
staat 

  

44 Ultimo automatisch Soap XML beide Voorraad beheer systeem wat aan 
ons ERP gekoppeld kan worden 

  

45 BasWare automatisch Soap XML beide Dit is een systeem voor 
factuurafhandeling wat aan ons ERP 
kan worden gekoppeld. 

  

46 SalesForce automatisch Rest JSON uitvoer relaties en contactpersonen vanuit 
het ERP inzien 

  

47 SharePoint automatisch Soap XML uitvoer (beperkt) Documenten, rapporten, brieven etc 
  

48 VolgJeWoning automatisch Soap XML beide Portaal voor kopers van huizen, voor 
beheer van meerwerk, opties, etc 

  

49 AccountView automatisch bestandsuit
wisseling 

CSV uitvoer journaalposten 
  

50 Infinite Blue 
(voorheen 
Rollbase) 

automatisch Soap XML beide low code platform voor maatwerk 
oplossingen 

  

51 SdWorx automatisch Soap XML beide 
   

52 Jasper Reports automatisch api XML uitvoer te gebruiken als rapport engine 
bovenop Metacom 

  

53 TeamWorks / 
IBM-BPM 

automatisch Soap XML beide low code platform voor eigen 
oplossingen bovenop ERP 
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54 PowerBI automatisch Soap/ODBC XML uitvoer Hiermee kunnen dashboards 
ontwikkeld worden over de database 
heen 

  

55 Transics automatisch SOAP XML beide boordcomputer koppeling waarmee 
werkopdrachten, ritten en gewerkte 
uren worden uitgewisseld 

  

56 Invoice Reader automatisch 
   

Import inkoopfacturen 
  

57 PAT 
reader/scanner 

handmatig SOAP XML import Import keuringsgegevens 
  

58 Digitale Inkoop 
Factuur 

automatisch Bestand XML import Import inkoopfacturen (SALES of 
UBL) 

  

59 PIM automatisch REST json import/export koppeling met asfalt centrale 
software 

  

60 Microsoft Azure 
Service Bus 

automatisch REST json import/export generieke stekker om gegeven uit te 
wisselen 

  

 

Het is lastig om specifiek de voorwaarden en prijzen te noemen van een koppeling. Dit verschilt per klantsituatie en behoefte. Algemeen is er wel het 

volgende erover zeggen:  

Voor een koppeling heb je ten eerste in de meeste gevallen de juiste licenties nodig van beide systemen/modules die je aan elkaar wilt koppelen. Dit is voor 

een licentie vaak een eenmalig bedrag. Daarbovenop kennen we jaarlijks een onderhoudstarief van 20% op de licentiekosten. Dit om de koppeling te 

kunnen onderhouden bij wijzigingen.  

Daarnaast is er vrijwel altijd een eenmalige implementatie waarbij de installatie én inrichting door een consultant wordt uitgevoerd, om te zorgen dat de 

koppeling functioneert.  

Het bepalen wat de kosten zijn voor het gebruik van een koppeling, is niet zomaar te geven. Dit is vaak heel klantspecifiek. Het aantal gebruikers/mate van 

gebruik speelt bijvoorbeeld een rol voor deze bepaling.  

Wanneer klanten bovendien gebruik maken van ons Metacom+ abonnement, zitten daarbij alle koppelingen die wij beschikbaar hebben in het 

abonnement. Hierover hoeft geen investering meer gedaan te worden. Er wordt echter nog wel een afrekening gedaan op basis van de API calls: het aantal 

keer dat er communicatie is geweest tussen beide systemen.   

API call tarief. Eenmalige implementatiekosten - mappings. Oude situatie: kosten voor aanschaf/licenties, 20% beheer en onderhoud. 
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19.  VolgjeWoning - Volgjewoning.nl 
nr. koppeling 

met: 
Automatisch / 
handmatig: 

techniek: formaten Invoer/ 
uitvoer/ 
beiden 

informatie via koppeling kan (m.n. 
relevant voor kwaliteitsdossier): 

voorwaarden 
om 
koppeling te 
gebruiken: 

kosten gebruik 
koppeling: 

1 Microsoft 
Dynamics 

automatisch verbinding tussen 
API Volgjewoning 
(REST) en 
webservice 
Microsoft Dynamics 

JSON invoer, 
uitvoer in 
ontwikkeling 

Projectgegevens, woningen, type , 
NAW, keuzeopties standaard en 
individueel 

 
2495,- éénmalig 

2 Kraan automatisch verbinding tussen 
API Volgjewoning 
(REST) en 
webservice Kraan 

JSON invoer, 
uitvoer in 
ontwikkeling 

Projectgegevens, woningen, type , 
NAW, keuzeopties standaard en 
individueel 

 
geen (Kraan rekent 
kosten) 

3 Metacom automatisch verbinding tussen 
API Volgjewoning 
(REST) en 
webservice 
Metacom (SOAP) 

XML invoer, 
uitvoer 

Projectgegevens, woningen, type , 
NAW, keuzeopties standaard, 
gemaakte keuzes, documenten 

 
geen (Metacom rekent 
kosten) 

4 Ed Controls automatisch API JSON invoer, 
uitvoer 

project en woningegevens, opnames, 
opleverpunten. Status word in 
Volgjewoning weergegeven. 
Rapportage/documenten uit 
EdControls worden in Volgjewoning 
geplaatst 

geen 

5 Docstream automatisch API JSON invoer Bestanden worden uit docstream in 
Volgjewoning geplaatst. 

 
geen 

6 OSRE automatisch API JSON invoer Projectgegevens, woningen, type , 
NAW 

 
geen 

7 Hartje 
Wonen 

automatisch API JSON invoer Projectgegevens, woningen, type , 
NAW 

 
geen 

8 JPDS automatisch API / webservice XML invoer, 
uitvoer 

Projectgegevens, woningen, type , 
NAW, keuzeopties standaard, 
gemaakte keuzes, documenten 

 
geen (JPDS rekent 
kosten) 

9 Your Feed 
Back 

automatisch API JSON invoer, 
uitvoer 

Projectgegevens, woningen, 
vragenlijsten en antwoorden 

 
€ 2,50 per woning 
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10 Mollie (Ideal) automatisch API JSON invoer, 
uitvoer 

Directe betaling voor optielijst keuzes 
is mogelijk. Betaling status wordt 
bijgehouden en getoond.  

 
0,43 cent per transactie 

11 Evidos automatisch API JSON invoer, 
uitvoer 

Documenten, ondertekende 
documenten worden in Volgjewoning 
geplaatst 

 
0,90 per aangevraagde 
handtekening 

12 Docusign automatisch API JSON invoer, 
uitvoer 

Documenten, ondertekende 
documenten worden in Volgjewoning 
geplaatst 

 
Abonementskosten 
programma 

13 WoonModule automatisch API JSON invoer Biedt de koper een single sign-on 
ervaring. 

 
geen 

14 Simar automatisch API JSON invoer Documenten 
 

geen 

15 Velux automatisch API JSON invoer, 
uitvoer 

NAW, woninginformatie, gemaakte 
keuzes/ opdrachtbevestiging 

 
geen 

16 Vios trappen automatisch API JSON invoer Biedt de koper een single sign-on 
ervaring en gemaakte keuzes/ 
opdrachtbevestiging wordt geplaatst 
in Volgjewoning. 

geen 

17 Vos Trappen automatisch API JSON invoer Biedt de koper een single sign-on 
ervaring en gemaakte keuzes/ 
opdrachtbevestiging wordt geplaatst 
in Volgjewoning. 

geen 

18 Berkvens automatisch API JSON invoer, 
uitvoer 

NAW, woninginformatie, gemaakte 
keuzes/ opdrachtbevestiging 

 
geen 

19 Svedex automatisch API JSON invoer Biedt de koper een single sign-on 
ervaring en gemaakte keuzes/ 
opdrachtbevestiging wordt geplaatst 
in Volgjewoning. 

geen 

20 Theuma automatisch API JSON invoer Biedt de koper een single sign-on 
ervaring en gemaakte keuzes/ 
opdrachtbevestiging wordt geplaatst 
in Volgjewoning. 

geen 

In Ontwikkeling 
      

geen 

21 Aproplan automatisch API JSON invoer, 
uitvoer 

Projectgegevens, woningen, type , 
NAW, documenten, opleverpunten 
en rapportages 

 
geen 
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22 Exact automatisch API JSON invoer, 
uitvoer 

Projectgegevens, woningen, type , 
NAW, keuzeopties standaard, 
gemaakte keuzes, documenten 

 
geen 

23 Sta automatisch API JSON invoer, 
uitvoer 

Projectgegevens, woningen, type , 
NAW, documenten, opleverpunten 
en rapportages 

 
geen 

24 Snag Stream automatisch API JSON invoer, 
uitvoer 

project en woningegevens, opnames, 
opleverpunten. Status word in 
Volgjewoning weergegeven. 
Rapportage/documenten worden in 
Volgjewoning geplaatst 

geen 
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20.  Woningborg Toetsing en Toezicht – WKI – Woningoborg Kwaliteitsborging Instrument 
nr. koppeling met: Automatisch 

/ 
handmatig: 

techniek: formaat Invoer/ 
uitvoer/ 
beiden 

informatie via koppeling 
uitgewisseld (m.n. relevant voor 
kwaliteitsdossier): 

voorwaarden om 
koppeling te gebruiken: 

kosten 
gebruik 
koppeling: 

1 Kyp - Planning automatisch Api - via 
servicebus 

XML beide Planningsdata op niveau 
toezichtmoment/bijwoonmoment 

inschrijving ondernemer 
bij Woningborg 
registratie ondernemer 
voor enkel 
kwaliteitsborging 

0 - licentie 
verstrekt door 
Woningborg 

2 Go2Sure 
- Online ondernemers-  
Chepp On Line 
- App - Chepp 
- Webased Toets en 
Toezicht  

automatisch SOAP op 
servicebus 

XML beide toets en toezicht data op 
toezichtmoment/bijwoonmoment, 
toezichtpunt en opdracht 

inschrijving ondernemer 
bij Woningborg 

0 - licentie 
verstrekt door 
Woningborg 

3 AKB-Logistics automatisch Api - via 
servicebus 

XML uitvoer rittenplanning voor Woningborg 
inspecteurs 

nvt nvt 

4 Diverse Third Party voor 
Toezicht 
Op dit moment 
operationeel met 
- HomeDNA 
- EdControls 
- Snagstream 
 
in ontwikkeling 
- STA Software 
- JPS database solutions 
- 4ps construct 

automatisch Api - via 
servicebus 

XML - 
Swagger  

beide Toezicht data op toezichtmoment, 
toezichtpunt en opdrachten 

Getekende aansluit 
overeenkomst 
met ondernemer en 
software bedrijf  
(third party) voor extern 
toezicht 
 
Mantelovereenkomst 
software bedrijf  
en Woningborg 

geen kosten / 
licentie mbt 
Woningborg 
van 
toepassing  
 
Ondernemer 
betaalt 
licentie kosten 
aan third 
party software 

 

 


