
 
 

 
 

 
 
 

EleCAD, technisch tekenbureau 

EleCAD is een (elektro)technisch tekenbureau dat zich inzet voor het tekenen, 

reviseren, beheren en digitaliseren van uw technische tekeningen. 

Daarbij staan een persoonlijke aanpak, betrouwbaarheid, betrokkenheid en kwaliteit 

hoog in het vaandel.  
 

 

Wanneer kan EleCAD iets voor u betekenen ? : 

• Heeft u als bedrijf geen eigen tekenaar in dienst ?  

• Denkt u aan uitbesteding van al uw tekenwerk ? 

• Bent u wellicht op zoek naar een (tijdelijke) uitbreiding van uw (teken)capaciteit ? 

• Heeft uw tekeningenarchief een opschoonbeurt nodig ? 

• Op zoek naar ondersteuning bij uw tekenwerk ? 

• U heeft nog oude calques of kopieën, maar u wilt die graag digitaal hebben ? 
 

 

Dan kan technisch tekenbureau EleCAD u hierbij wellicht van dienst zijn. 
 

 

 

Ik teken o.a. : 

 

Elektrotechnische installaties: 

Licht- & krachtinstallaties, installatieschema's en groepenkastverklaringen, Data-

infrastructuur, Cai, Inbraak, Telefoon, Domotica, kabellooptekeningen, noodverlichtings-, 

ontruimings-, beveiliging- en brandmeldinstallaties. 

 

 

Werktuigkundige installaties: 

Luchtbehandelingsinstallaties, regeltechnische- en principeschema's, 

procesinstrumentatieschema’s, CV, GaWaLo en principeschema’s. 

 

 

Facilitymanagement:  

Digitalisatie/scannen van plattegronden/bouwtekeningen, ontruimings- en 

aanvalsplannen, tekenwerk t.b.v. gebruikersvergunningen. 

 

 

Geografisch: 

Boorprofielen, Bodemonderzoeken, GIS (ArcMap/ArcGIS, Munice). 

 

 

Actualiseren van uw tekeningenarchief:  

- revisies verwerken, opname evt. op locatie; 

- digitaliseren oude calques en afdrukken; 

- structuur aanbrengen in uw archief; 

- ontsluiten(toegankelijk) maken van deze informatie voor medewerkers/klanten. 
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Welke tekeningen  

Elektrotechnische installaties: 
 

 Licht- & krachtinstallaties, 
 Installatieschema's en groepenkastverklaringen, 
 Data, CAI, inbraak, en telefonie, beveiliging 
 Kabel- en leidinglooptekeningen, 
 Noodverlichtings-, ontruimings- en brandmeldinstallaties. 

 

Werktuigkundige installaties : 
 

 Luchtbehandelingsinstallaties, GaWaLo, CV, 
 regeltechnische schema’s, 
 principeschema's, blokschema’s, 
 procesinstrumentatieschema’s (P&ID’s). 

 

 
Facilitymanagement: 

 
 Digitalisatie van bouwtekeningen/plattegronden.  
 Tekeningen t.b.v. Gebruikersvergunning:  

Vlucht- en ontruimingsplattegronden, Aanvalsplannen Brandweer, 
Veiligheidplannen, Emissie- en geluidscirkels, Kadastrale situatie, 
Terreinoverzicht etc. 

 
Voor gebruikers van gebouwen zijn vluchtroutes met instructies van het grootste 

belang. U bent daar als gebouwbeheerder verantwoordelijk voor.  

Geografisch: 

 Boorprofielen,  
 Bodemonderzoeken,  
 GIS (ArcMap/ArcGIS, Munice). 

 

Actualiseren van uw tekeningenarchief:  

 revisies verwerken, opname evt. op locatie; 
 digitaliseren oude calques en afdrukken; 
 structuur aanbrengen in uw archief; 

 ontsluiten(toegankelijk) maken van deze informatie voor medewerkers/klanten 
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Tekenervaring 

 

- cos-phi verbeteringinstallaties 

- busductsystemen 

- laagspanningsonderverdeelstations 

- rioolwaterzuiveringsinstallaties 

- luchtbehandelingsystemen ziekenhuizen, bedrijven en kantoren 

- regeltechnische- en processchema's 

- koelinstallaties winkels 

- hydraulische testtrolley's t.b.v. vliegtuigindustrie 

- warmteterugwinningsinstallaties 

- diverse kermisattracties 

- windmolens, parkeerliften, chipmachines, etc. 

- diverse soorten schakelkasten en besturingen 

- constructietekeningen t.b.v. schakelkasten, radiateuren etc.) 

- kabeltracé’s 

- verlichtingsinstallaties (winkels, kantoren en ziekenhuizen) 

- bewaking- en alarmeringsinstallaties 

- huisinstallaties 

- PLC- en procesbesturingen t.b.v. 

 - voedingsmiddelenindustrie 

 - deurenfabriek 

 - zetmeelbedrijven 

 - stenenindustrie 

 - waterzuiveringsinstallaties van elektriciteitscentrales 

- Data-infrastructuren 

- Rioleringsaanleg 

- GaWaLo, CV en luchtbehandeling 

- divers civieltechnisch tekenwerk (omleidingroutes, dwarsprofielen, 

rijstrookafzettingen etc.) 

- Gebruikersvergunning: Kadastrale situatie, Terreinoverzicht, Emissie en 

geluidscirkels, Veiligheidsplan, Aanvalsplan Brandweer, Ontruimingsplan, 

Riolering, HWA,  

- GIS (Geografische Informatie Systemen) KernGIS, Munice, Arcview 

- Bodemonderzoeken, Boorprofielen. 

- Verkeersregelinstallaties 
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• Floor Trailers b.v. Wijchen: 
Aanpassing/revisie besturingsschema lasrobot 

 
• Rijkswaterstaat Oost-Nederland: 

As-built tekeningen maken van diverse elektro-installaties 
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Referenties. 

Quintess: Solutions in System Integration: 

• B & O Marinebedrijf te Den Helder : 

Revisie/digitalisatie regelschema’s diverse  

luchtbehandelinginstallaties. 

Quintess BV 
Grasklokje 7 
5831PG Boxmeer 
 
T: +31(0)485-57 80 44 
F: +31(0)485-57 85 13 
E: info@quintess.nl 
I: www.quintess.nl 

Mijn adres  

 
H. Elevelt 

Korenbloemstraat 51 

6591 XJ Gennep 

Telefoon: (06) 17374377 

Fax: (084) 716 99 05 

E-mail: info@elecad.nl 

Website : www.elecad.nl 

 

 
- Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland,   Arnhem 
- Tekenbureau Sekmen,      Rotterdam 
- Technisch Tekenbureau Luijken,     Breda 
- Reith,elektrotechniek & telematica,    Neede 
- Magneto, kathodetechniek,     Schiedam 
- Kanters, riooltechniek,      Veghel 
- Miniplants, procestechnologie,     Dordrecht 
- Helsloot Electrotechniek,      Amsterdam 
- Heijmans Infra,       Eindhoven 
- Romijnders Electrotechniek,     Druten 
- Romijnders Project Management, Wtb+CV,   Arnhem 
- De Pagter Elektrotechniek,     Domburg 
- Sulphurnet.com Procestechnologie,    Culemborg 
- Klenet Electrotechniek, brandbeveiliging,   Schiedam 
- V&S Pomptechniek b.v.,      Tiel 
- Chemetall NV,       Oss 
- ETB Sombroek, Elektrotechniek,     Volendam 
- Bakker, CV-installatietechniek,     Ewijk 
- Ballast Nedam,       Nieuwegein 
- Actys Retail, vastgoedbeheer,     Rotterdam 
- Pantein, ziekenhuis en verzorgingstehuizen,   Boxmeer e.o. 
- Econsultancy, Bodemonderzoek,     Doetinchem-Boxmeer 
- Bausch Technical Support,      Weert 
- Telicty, Data- en Communicatie infrastructuren,  Haarlem-Geldrop: 

• Huidig project: KPMG Langerhuize, Amstelveen. www.mvds.nl 
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Contact 

EleCAD, technisch tekenbureau 

Technisch tekenbureau EleCAD 

 

Hans Elevelt 

Korenbloemstraat 51 

6591 XJ Gennep. 

 

Tel. :  06-17374377 

Fax :  084-7169905 

E-mail :  info@elecad.nl 

Website : www.elecad.nl 

Skype :  elecad_tekbur 

 

KvKnr. : 12059429  te Venlo. 

OBnr. :  NL 118933565 OB1 
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Hans Elevelt
EleCAD tekenbureau: Elektro, Werktuigbouw, Infra, inmeten gebouwen, gebruiksvergunning
en ontruimingsplatt., etc.

info@elecad.nl

Summary
EleCAD is een betrouwbaar tekenbureau dat zich flexibel en kwaliteitsbewust inzet voor het tekenen,
reviseren en digitaliseren van uw technische tekeningen.

* Bent u op zoek naar een (tijdelijke) uitbreiding van uw tekencapaciteit ?
* Heeft u als bedrijf geen eigen tekenaar in dienst ?
* Heeft uw tekeningenarchief een opschoonbeurt nodig ?
* U heeft (oude) calques of kopieën, maar u wilt die graag digitaal hebben?
---> Nu ook voor het digitaliseren van grote aantallen ! ! <---

Dan kan technisch tekenbureau EleCAD u hierbij wellicht van dienst zijn.

Graag omschrijf ik mijzelf als een betrouwbare partner, probeer ik een verlengstuk van uw organisatie
te zijn en kan snel acteren wanneer u (tijdelijk) verlegen zit om capaciteit bij het verwerken van
(digitale) gegevens.
Mede door mijn 29-jarige ervaring en inzet ben ik er van overtuigd dat ik, als tekenbureau, uw
organisatie de juiste ondersteuning kan geven.

Úw voordeel:
- u kunt besparen op personele, werkplek, soft- en hardwarekosten (ik werk vanuit mijn kantoor);
- snelle respons op uw vraag;
- u creërt tijd voor uw projecten;
- en u betaald alleen voor gewerkte uren!

Specialties
* E - Licht- & krachtinstallaties, besturingsschema’s, data, beveiliging, kabel- en leidingtracé's,
noodverlichting- en brandmeldinstallaties.

* W - Luchtbehandelinginstall., regeltechnische schema's, CV, Wtb, GaWaLo, P&ID-schema’s,
Detailtek. mech.onderdelen

* Facility - Actualiseren/archiveren tekeningenarchief. Inmeten/digitalisatie van (bouw)plattegr.
Tekenwerk gebruiksvergunning en Ontruimingplatt.

* GEO - Boorprofiel en bodemonderzoek
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Lic. ACAD LT2011, Stabicad LT8 en Eplan Electr. P8

Experience
Tekenaar / Eigenaar at EleCAD, technisch tekenbureau
January 2006 - Present (5 years 1 month)

Tekenen, reviseren en digitaliseren van uw (technische) tekeningen.
B.v. voor: Elektro, Wtb, GaWaLo, Klimaatbeheersing, GEO(boringen, bodemonderzoek), GIS,
Infrastructuur, Procestechniek(P&ID), FacilityManagement, BHV(ontruiming- aanval- en
veiligheidsplattegronden).

Ook combinatie mogelijk (opname/tekenwerk/inspectie) t.b.v. NEN3140, NEN1010, Legionella etc.
op gebouwgebonden installaties.

Designer of technical drawings, such as lighting, security, climatcontrol, P&ID's, emergency
escape-plans and Facility Management.
4 recommendations available upon request

Opdrachtgevers at EleCAD, technical drawings
January 2006 - Present (5 years 1 month)

- ABC Security Systems, toegangscontrole, Eindhoven
- Actemium, procestechnologie, Dordrecht
- Actys Retail, vastgoedbeheer, Rotterdam
- AKOtech Systems bv, Abcoude
- Bakker, CV-installatietechniek, Ewijk
- Ballast Nedam, regio midden, Nieuwegein
- Bausch Technical Support, Weert
- Chemetall NV, kathodes, Oss
- De Pagter Elektrotechniek, Domburg
- Econsultancy, Bodemonderzoek, Doetinchem-Boxmeer
- ETB Sombroek, Elektrotechniek, Volendam
- Geron, inspecties-engineering-advies, Wijchen
- Hazeleger technische installaties, Otterlo
- Heijmans Infra, Eindhoven
- Helsloot Electrotechniek, Amsterdam
- Injection Nederland b.v, Vianen
- ITN Installatietechniek bv, Ede
- Kanters, riooltechniek, Veghel
- Klenet Electrotechniek, brandbeveiliging, Schiedam
- Lutra Waterzuiveringsspecialist, Dronten
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- Magneto, kathodetechniek, Schiedam
- Pantein, ziekenhuis en verzorgingstehuizen, Boxmeer e.o.
- Quintess, System Integration, Boxmeer
- Reith,elektrotechniek & telematica, Neede
- Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland, Arnhem
- Romijnders Electrotechniek, Druten
- Romijnders Project Management, Wtb+CV, Arnhem
- Sulphurnet.com Procestechnologie, Culemborg
- Technisch Tekenbureau Luijken, Breda
- Tekenbureau Sekmen, Rotterdam
- Telicty, Data- en Communicatie infrastructuren, Haarlem-Breda
.....• Huidig project: KPMG Langerhuize, Amstelveen. www.mvds.nl
- V&S Pomptechniek b.v., Tiel

Tekenaar at Rijkswaterstaat Oost-Nederland
April 1998 - November 2005 (7 years 8 months)

- Het tekenen van diverse Overzichttekeningen van Rijkswegen t.b.v. Onderhoud- en
Beheerwerkzaamheden en projecten.
- Het tekenen van diverse civieltechnische tekeningen.
- Uitvoeren van mutaties in KernGis.
- Uitvoeren van mutaties in Fuist.

- Bij Rijkswaterstaat heb ik veel ervaring opgedaan tijdens de opdracht om de elektrotechnische
installaties, Openbare Verlichting en kabels en leidingen te inventariseren en digitaliseren.
Daardoor heb ik veel ervaring opgedaan, en cursussen gevolgd, met o.a. AutocadMAP, ArcGIS,
ArcView en Munice.
Ook heb ik voor RWS-ON de symboliek en layerstructuur(voor elektrotechnische installaties)
ontworpen t.b.v. RTW en uitgewerkt welke nu, gedeeltelijk, gebruikt wordt.

Tekenaar at E.T.E. (Elektro Techniek Elden)Industriële Elektrotechniek
January 1991 - October 2000 (9 years 10 months)

Uittekenen van diverse besturingsinstallaties (w.o. PLC's, Scada), t.b.v. produktiebedr., steenfabr.,
waterzuivering, voedingsmiddelenindustrie, etc.etc.:
- koelinstallaties,
- windmolens,
- laagspanning-, cos.phi-, en busductinstallaties
- kermisattracties.
- hydraulische testtrolleys tbv. vliegtuigonderhoud
- etc.
1 recommendation available upon request

Huisman at Familie Elevelt
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May 1986 - December 1990 (4 years 8 months)

Huisman en (mede)opvoeder van 3 geweldige kinderen!
- luiers verschonen
- badderen
- poetsen, stofzuigen en koken
- wandelen, fietsen
- genieten van dit alles.....

Tekenaar at Tekenburo Cloosterman
July 1984 - November 1986 (2 years 5 months)

Tekenaar
- besturingsinstallaties:
- koelinstallaties,
- laagspanningsinstallaties en kermisattracties.
Mede ontwikkelen van softwareprogramma om plc-logica te integreren met besturingstekeningen.

Tekenaar at Raadgevend Technies Buro Van Heugten bv
April 1980 - June 1984 (4 years 3 months)

Tekenaar, afd. meet- en regeltechniek,
- klimaatbeheersing:
- regeltechnische besturing- en principeschema's. Zowel elektrisch- als luchtzijdig.
- projecten: ziekenhuizen, kantoren, rioolwaterzuiveringen etc.

Radarbediening, 25e Afd. LUA at Ministerie van Defensie
January 1979 - April 1980 (1 year 4 months)

Mil. dienst: Radarbedienaar, mobiele radar luchtafweer.

Opleiding vakman at Rank Xerox Venray
September 1976 - December 1978 (2 years 4 months)

Opleiding Assemblagevakman + meettechniek
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5 people have recommended Hans

"Hans Elevelt is a very trustworthy and reliable partner, who does a great job in delivering technical
drawings & engineering support. Either electrotechnical or process related matters, he works on
time and cooperates in a very pleasant way!"

— André Fikkers, was Hans's client

"Hans Elevelt is a very trustworthy and reliable partner, who does a great job in delivering technical
drawings & engineering support. Either electrotechnical or process related matters, he works on
time and cooperates in a very pleasant way!"

— André Fikkers, was Hans's client

"Ik werk als interim manager bij Smit&Zn te Amersfoort en heb Hans benaderd om het hele
tekeningenbestand binnen S&Z te updaten en te ordenen. Hans heeft zich geprofileerd als iemand
met veel ervaring op dit gebied. De samenwerking is heel positief en zijn werk ziet er professioneel
uit. Dit alles tegen een redelijk tarief. Groet, André Pleijter, Interim Hoofd Technische Dienst,
Smit&Zn Amersfoort."

— Andre Pleijter, was Hans's client

"Hans heeft diverse malen voor ons het installatietechnische tekenwerk verricht. Hij is in staat om
snel te reageren op vragen en correct werk te leveren tegen een marktconforme prijs."

— Jeroen Reith, was Hans's client

"We hebben Hans leren kennen als een zeer flexibele tekenaar die van alle markten thuis is, waar
vind je dat nog? Wij zien Hans als verlengstuk van ons eigen werkvoorbereiding/tekenafdeling.
Inzetbaar waar nodig en dus erg efficiënt."

— Patrick Maréchal, Bedrijfsleider, ABC Security Systems, was with another company when
working with Hans at EleCAD, technisch tekenbureau
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Contact Hans on LinkedIn
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http://www.linkedin.com/profile?viewProfile=&key=47932262&authToken=BBdk&authType=name



