
KOSTEN

€ 2.200 per jaar voor drie zelf te kiezen landen binnen de EU

€ 550 per jaar voor ieder aanvullend land (vanafprijs, afhankelijk van het aantal landen)

€ 4.950 per jaar voor alle beschikbare EU-landen

DE EUROPESE MANAGEMENTSAMENVATTING ZORGT ERVOOR DAT JE

› Huidige en potentieel interessante afzetmarkten kunt monitoren 

› Alle belangrijke macro-economische en bouwgerelateerde kernindicatoren tot je beschikking hebt 

› Op de hoogte bent van de laatste conjuncturele ontwikkelingen en snel en eenvoudig (cijfermatig) inzicht hebt 

in wat er in verschillende landen speelt 

› Internationaal beleid kunt sturen op basis van betrouwbare data 

› Regiotargets en exportplannen voor afzetlanden kunt onderbouwen

EUROPESE 
MANAGEMENTSAMENVATTING

Met de Europese Managementsamenvatting kan jij trends en ontwikkelingen in verschillende EU-landen monitoren en 

vergelijken. 

Max Euwelaan 51 • 3062 MA Rotterdam • T +31(0)10 - 206 69 96 • E info@bouwkennis.nl • W www.bouwkennis.nl

CONTACT

Maurice van Dijk 

E maurice.van.dijk@bouwkennis.nl 

T 06 1524 93 72

Janneke Filius 

E janneke.filius@bouwkennis.nl 

T 06 2526 67 78

Daan Koekebacker 

E daan.koekebacker@bouwkennis.nl 

T 06 1536 15 84

RAPPORTAGEVORM

 Toegang tot dashboard in BouwKennisData, waarin data 

 op een overzichtelijke manier wordt gepresenteerd.

FREQUENTIE: 

Maandelijkse automatische update. 

De Europese bouw- en vastgoedmarkt kent veel onderlinge verschillen. De macro-economische ontwikkelingen van zelf 

te kiezen landen binnen de Europese Unie brengen wij voor jou in kaart: van het BBP tot consumentenvertrouwen en de 

ontwikkeling van grondstofprijzen tot de hypotheekrente. 

Macro Economisch

Materiaalprijzen

 - Aluminium

 - Koper

 - Goud

 - Olie

BBP

Inflatie

Werkloosheid

Consumentenvertrouwen

INDICATOREN:

Huizenmarkt

Aantal verkochte woningen 

(verschil t.o.v. vorig jaar)

Bestaande huizenprijzen (index)

Nieuwbouw huizenprijzen (index)

Bestaande huizenprijzen (verschil 

t.o.v. vorig jaar)

Nieuwbouw huizenprijzen 

(verschil t.o.v. vorig jaar)

Hypotheekrente

 - Tot 1 jaar

 - 1 – 5 jaar

 - 5 – 10 jaar

 - Meer dan 10 jaar

Bouwmarkt

Vergunningverlening woningbouw

 - Index

 - Ontwikkeling t.o.v. vorig jaar

Vergunningverlening 

utiliteitsbouw

 - Index 

 - Ontwikkeling t.o.v. vorig jaar

Orderportefeuille bouwnijverheid

Bouwproductie

Bouwnijverheid productie 

volume

Bouwnijverheid kosten

Vertrouwen in 

bouwnijverheid

Beperkende factoren

 - Bouwactiviteiten

 - Financieel

 - Materialen

 - Weer

 - Werk

 - Overig

 - Geen

LANDEN:

• België;

• Bulgarije;

• Cyprus;

• Denemarken;

• Duitsland;

• Estland;

• Finland;

• Frankrijk;

• Griekenland;

• Hongarije;

• Ierland;

• Italië;

• Kroatië;

• Letland;

• Litouwen;

• Luxemburg;

• Malta;

• Nederland;

• Oostenrijk;

• Polen;

• Portugal;

• Roemenië;

• Servië;

• Slovenië;

• Slowakije;

• Spanje;

• Tsjechië;

• Zweden.


