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C3A_Revit2023  case 
 

zie ook   https://www.c3a.be/bouwproducten    
 
Architecten, ontwerpers, ingenieurs zijn heel vaak op zoek naar technische informatie die ze met-
een kunnen integreren in hun projectdossiers: bestekteksten, CAD-tekeningen, BIM-modellen, 
technische fiches,... Zowel architecten als bouwfabrikanten hebben dan ook alle belang aan een 
duidelijke standaard voor de opbouw en (digitale) verspreiding van hun bestekteksten, CAD- 
tekeningen en BIM-bibliotheken ! 
 
REVIT is ondertussen wereldwijd het meest gebruikte formaat voor BIM-objecten, maar dan zijn 
er nog wel enkele meer specifieke acpecten bij dergelijke BIM-objecten. Zoals de integratie in het 
project (denk aan specifieke ruwbouw-aansluitingen bij bijv. deuren en ramen), en BIM-data zo-
als de keynote's (de bestek- en meetstaat-artikelcode om de link te vormen tussen BIM-model en 
lastenboek).  Voor 2010 was er nog maar bitter weinig bouwfabrikant-specifieke Revit-content 
beschikbaar, toen moesten we nog alles zelf opmaken als RFA’s (of laten maken …), maar in een 
snel tempo zijn nu (al een tiental jaar) wereldwijd bouwproductfabrikanten allerlei Revit-content 
aan het publiceren.  
 
Als voorbeeld zijn we eens dieper ingegaan op de veelgebruikte dakvlakramen van VELUX.  Al 
sedert 2015 hebben we in de C3A-Extensies een subfolder  37_Skylights  met een reeks van de 
meest gebruikte dakvlakramen, en in onze release C3A_Revit2023 hebben we deze grondig ver-
nieuwd met de meest recente VELUX BIM-objects. In deze tekst wat extra uitleg ivm waar we 
deze BIM-objecten vinden, wat wij er vanuit C3A bij aangepast hebben, en hoe ze best toe te 
passen zijn. 

 
Dit voorbeeld met Velux Dakvlakramen is ook van toepassing  
bij vele andere Revit Content van Bouwproduct-fabrikanten ! 

 
 
 

C3A nv 
Tramstraat 57, B-9052 Gent-Zwijnaarde      tel. +32 (09) 2 202 101     

Website:   http://www.C3A.be    http://www.REVIT.be    E-mail:    info@C3A.be 

https://www.c3a.be/bouwproducten
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1. VELUX - situering 

Wellicht niet nodig om aan bouwprofessionals uit te leggen wie of wat Velux is, maar toch even dit : 

 

Het bedrijf werd in 1941 opgericht door de Deense ondernemer en uitvinder Villum Kann Rasmussen. Het eerste 
dakraam werd in 1942 gepatenteerd en het merk Velux werd toen gedeponeerd. De merknaam Velux is een 
samenstelling van ve voor (ventilatie) en het Latijnse woord lux (licht). Het wordt anno 2020 door het het bedrijf 
zelf gespeld als VELUX. 

In 1952 begon de verkoop buiten Denemarken, in Duitsland. Sinds 1957 is het bedrijf actief in Nederland en 
België. In 1975 begon de verkoop buiten Europa …   De Velux Groep had in 2018 fabrieken in elf landen en was 
in veertig landen actief met verkoopmaatschappijen. Er werkten toen ongeveer 9.500 mensen. 

Het bedrijf is onderdeel van de VKR Holding, een naamloze vennootschap die geheel eigendom is van stichtingen 
zonder winstoogmerk (De Velux Foundations) en de familie van oprichter Villum Kann Rasmussen (waar de af-
korting VKR voor staat). In 2017 had de VKR Holding een totale omzet van 2,5 miljard euro. De Velux Foundations 
keerden in 2017 voor 168 miljoen euro aan donaties uit aan non-profit doelen op het gebied van wetenschap, 
milieu en cultuur. 

Het productprogramma bestaat uit dakramen, daglichtsystemen, dakkapellen, lichtkoepels en modulaire licht-
straten. Daarnaast levert het bedrijf raamdecoratie, zonwering, rolluiken, installatieproducten en elektrische be-
dieningssystemen. 

 

Zie https://www.velux.nl/professionals voor meer info. 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonwering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rolluik
https://www.velux.nl/professionals
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2. VELUX BIM-Objects 

2.1 VELUX BIM Objects via de Velux-website  

Via https://www.velux.be/nl-be/pro/architecten/tools-en-software/objecten/revit zijn de dakvensters en  
enkele toebehoren als REVIT-objecten te downloaden via de VELUX.be website. 
  

 
Wellicht zijn dit de meest toegepaste  
“klassieke” dakvlakramen in onze regio.   
 
Via de rode hyperlinks (zoals  
     > GGL 
     > GGL Integra 
… 
     > GPL  
      
     > CVP Standard   
(enz.)  
 
kan je een .ZIP-file van het desbetreffende 
type downloaden, waarin telkens een Revit 
Family *.RFA en een bijhorende Catalog file 
*.txt zit.  
 
Via > GGL  bekom je bijv. deze 
GGLVer25.zip met daarin de volgende 
twee bestanden: 

• GGL_Ver.2.5.rfa  

• GGL_Ver.2.5.txt 
(wellicht slaat “Ver.2.5” op een versie-aan-
duiding …). 
 
Om deze BIM-objecten optimaal te gebrui-
ken conform onze BIM-werkmethodiek en 
de afspraken volgens de gangbare Revit 
Standard (waar ondertussen ook een 

Vlaamse norm voor bestaat, zie BERS ver-
sie 1.0 ) zou de naamgeving van deze 

BIM-objecten best aangepast worden 
overeenkomstig deze BERS Standard … 
 
Om deze BIM-Objecten optimaal te kun-
nen gebruiken conform onze C3A-BIM-
werkmetodiek, ook voor het extraheren 
van alle data naar de C3Admin-tools in 
Excel, zouden dan best ook nog de toege-
paste keynotes ingevuld worden (het arti-
kelnummer overeenkomstig de toegepaste 
codering voor onze bestek- en meetstaat- 
en prijsberekeningen).  
 
Uiteraard dat we niet steeds opnieuw 
zullen downloaden, naam aanpassen en 
keynote invullen … Zie verder,  
de uitleg ivm de C3A-Revit Extensies ! 

  

https://www.velux.be/nl-be/pro/architecten/tools-en-software/objecten/revit
https://velcdn.azureedge.net/-/media/marketing/be/4-pro/architects/objecten/gglver25.zip
https://velcdn.azureedge.net/-/media/marketing/be/4-pro/architects/objecten/ggl%20integraver25.zip
https://velcdn.azureedge.net/-/media/marketing/be/4-pro/architects/objecten/gplver25.zip
https://velcdn.azureedge.net/-/media/marketing/be/4-pro/architects/objecten/cvpver25.zip
https://velcdn.azureedge.net/-/media/marketing/be/4-pro/architects/objecten/gglver25.zip
https://www.revitstandards.org/nl/nieuws/bers-v-10-officieel-gepubliceerd/
https://www.revitstandards.org/nl/nieuws/bers-v-10-officieel-gepubliceerd/
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Toch ook nog even vermelden dat via deze Velux-website ook nuttige en goed bruikbare detailtekeningen  
beschikbaar zijn : zie https://www.velux.be/nl-be/pro/architecten/technische-informatie/detailtekeningen 

 
 
Deze detailtekeningen zijn o.a. in 
PDF-formaat beschikbaar, maar 
ook in het AutoCAD DWG for-
maat. 
 
In alle geval nuttig om te zien en 
te begrijpen hoe deze detailering 
uitgevoerd wordt. Er zijn trou-
wens ook diverse video’s be-
schikbaar die de uitvoering op de 
werf illustreren. Om een beter 
inzicht te krijgen … 
 
Zo’n detail-tekeningen, zowel in 
PDF als in DWG-formaat, zijn ook 
in REVIT bruikbaar bij 2D Callouts 
of 2D Details. Het AutoCAD dwg-
bestand kan daarbij desgewenst 
nog in AutoCAD bijgewerkt wor-
den om bijv. de ruwbouw-aan-
sluiting aan te passen aan de 
specifiek project-situatie.  ALS je 
nog weet hoe met AutoCAD te 

werken, uiteraard       
 
Zie dit voorbeeld hieronder : 
  

https://www.velux.be/nl-be/pro/architecten/technische-informatie/detailtekeningen
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Het  uitgebreid gamma van standaard afmetingen beantwoordt aan alle vereisten … 
en alhoewel deze VELUX-BIM-Objecten volledig parametrisch opgemaakt zijn, moet je toch wel enkele gebruiks-
regels respecteren. Je mag bijv. niet zomaar nieuwe types aanmaken via dupliceren, om dan willekeurige afme-
tingen (breedtes of hoogtes) in te stellen. Dat KAN wel met Revit, maar zo’n zelfbedachte types zal je nooit gele-
verd krijgen.  En dan zijn er nog wel regels waar men zich moet aan houden, zoals bijv. de minimale helling van 
het dak, overeenstemmend met het type dak en type dakvlakraam … 
 
Zie   https://www.velux.be/nl-be/producten/dakvenster/afmetingen  
 

 
 

Om deze BIM-Objecten optimaal te kunnen gebruiken conform onze C3A-BIM-werkmethodiek, ook voor het 
extraheren van alle data naar de C3Admin-tools in Excel, zouden dan best ook nog de toegepaste keynotes  
ingevuld worden (het artikelnummer overeenstemmend met  de toegepaste codering voor onze bestek- en 
meetstaat- en prijsberekeningen).  En we hebben de gewoonte om dergelijke BIM-objecten een passende 

naam te geven volgens de Revit Standard … 
Uiteraard dat we niet steeds opnieuw zullen downloaden, naam aanpassen en keynote invullen …  

Zie verder, de uitleg ivm de C3A-Revit Extensies ! 

  

https://www.velux.be/nl-be/producten/dakvenster/afmetingen
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2.2 VELUX BIM Objects via BIMobjects.com  

Wellicht niet nodig om aan Revit-users uit te leggen wie of wat BIMobjects.com is, maar toch even dit : 
 
Op de website staat o.a. deze missie voor BIM object uitgelegd : 

Een wereldwijde marktplaats voor de bouwsector. 
 
Digitalisering maakt het mogelijk om een betere wereld te bouwen, een die zowel duur-
zaam, functioneel als mooi is. En BIM – Building Information Modeling – is de technolo-
gische revolutie die ons daar zal brengen. 
 
Wij vinden dat beter bouwen makkelijk moet zijn. Dus creëren we een plek waar alle 
mensen en producten in onze branche samen kunnen komen, om de bouw te veranderen 
voor een duurzame toekomst. 

BIMobject werd gestart in 2011, vanuit Zweden … en heeft ondertussen 2.5mil. geregistreerde gebruikers. Het 
initiatief dat Autodesk al had voor zo’n BIM-database op het web ( Autodesk Seek ) werd in 2017 getransferreerd 
naar BIMobject, ook Autodesk verwijst vooral naar BIMobject als de web-database met BIM-objecten …   

(zie   Autodesk Seek operations transferred to BIMobject vanaf januari 2017 ) 
 
 

 
 
Het bedrijfsmodel van BIMobject is gebaseerd op het verbinden van professionals uit de bouwsector die gebou-
wen en infrastructuur ontwerpen met relevante fabrikanten van bouwproducten. Hun inkomsten komen van de 
fabrikanten, die betalen om hun producten te publiceren en op de markt te brengen op bimobject.com, en voor 
de service voor het maken van de benodigde BIM-bestanden. Voor de ondertussen 2.5mil. BIM-gebruikers 
@BIMobject is alles gratis beschikbaar. Momenteel wordt er quasi elke seconde een nieuw productbestand ge-
download ... 
 
De klanten van BIMobject zijn fabrikanten van bouwproducten, zoals Velux … . Ze gebruiken dit platform om 
wereldwijd ontwerpers van gebouwen te bereiken, te begrijpen en te beïnvloeden om hun producten gespecifi-
ceerd te krijgen en nieuwe klanten binnen te halen. 
 

 
met ambitieuse doelstelling die ook op BIMobjects opvallend benadrukt wordt … 

  

https://business.bimobject.com/en/about/our-story/
https://business.bimobject.com/en/about/our-story/
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Autodesk-Seek-operations-transferred-to-BIMobject.html
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Vanaf BIMobject.com kan je als gebruiker gemakkelijk een keuze maken voor de software, regio en het product 
waar je naar op zoek bent : 
 

  
 
Verder zijn ook nog de “merken”  en bestandstypes te specifiëren, zodat men toch in die uitgebreide database 
snel kan vinden wat men zoekt. 
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Via de VELUX roof windows zijn de dakvensters snel te vinden  … 
 

 
 
 
En via de VELUX Commercial optie zijn de modulaire lichtstraten te vinden  … (zie volgende puntje). 
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Niet enkel de klassieke dakvlakramen, maar ook de nieuwste VELUX ramen zijn hier beschikbaar : 
 

 
 
Via de download-knop komt een ZIP-file beschikbaar met de Revit RFA én de Catalog file. 
 

Gedurende de afgelopen tien jaar zijn niet enkel de Revit RFA’s qua opbouw en 
detaillering geëvolueerd,  ook het productgamma bij VELUX evolueert …  
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Via VELUX Commercial zijn de meeste VELUX Modulaire Lichtstraten in Revit-formaat beschikbaar …  
Hierbij deze lichtstraat als voorbeeld :  

 
Ook met verwijzing naar de gerelateerde extra info op het web bij VELUX : 

• Product-url 
https://commercial.velux.be/nl-be/producten/glasdakconstructies/modulaire-lichtstraten/modulaire-lichtstraatoplossin-
gen/step-lessenaarsdak-zadeldak 

• Installatie-instructies 
https://commercial.velux.be/nl-be/producten/glasdakconstructies/modulaire-lichtstraten/brochures-en-handleidingen 

• Instructievideo 
https://www.youtube.com/watch?v=dJhTpnoCWKw&t=3s    

• Productcertificering 
https://www.velux.com/products/service-and-maintenance/ce-marking 

• Technische beschrijving 
https://commercial.velux.com/support/brochures-and-guides 

Wat wil je als bouwprofessional nog meer ?  
 

  

https://commercial.velux.be/nl-be/producten/glasdakconstructies/modulaire-lichtstraten/modulaire-lichtstraatoplossingen/step-lessenaarsdak-zadeldak
https://commercial.velux.be/nl-be/producten/glasdakconstructies/modulaire-lichtstraten/modulaire-lichtstraatoplossingen/step-lessenaarsdak-zadeldak
https://commercial.velux.be/nl-be/producten/glasdakconstructies/modulaire-lichtstraten/brochures-en-handleidingen
https://www.youtube.com/watch?v=dJhTpnoCWKw&t=3s
https://www.velux.com/products/service-and-maintenance/ce-marking
https://commercial.velux.com/support/brochures-and-guides


C3A-Extensies2023 C3A_Revit2023 VELUX case blad 13 

 

2.3 VELUX Modulaire Lichtstraten 

 
 
Download CAD/BIM-objecten voor VELUX modulaire lichtstraten 

De webpagina's bevatten downloadlinks voor alle modulaire lichtstraten, inclusief CAD- en BIM-softwaremodel-
len en objecten voor Virtual Design Construction (VDC).  De VELUX BIM-objecten zijn beschikbaar voor de meest 
populaire modelleringsprogramma's, waaronder uiteraard Autodesk Revit. Alle 3D-objecten zijn compatibel met 
Autodesk AutoCAD, Trimble SketchUp en 3D Studio/3DS.  
 
De objectfamilies zijn gebouwd in overeenstemming met buildingSMART, inclusief: COBIE-, CCS- en Omni-klasse. 
Deze VELUX BIM-objecten zijn parametrisch ingesteld, met een informatieniveau dat gelijk is aan LOD400. Het 
3D AutoCAD .dwg-formaat kan ook worden bekeken in gratis AutoCAD-viewers. 
 
Zie https://commercial.velux.be/nl-be/producten/glasdakconstructies/modulaire-lichtstraten/cad-bim   

 
  

https://commercial.velux.be/nl-be/producten/glasdakconstructies/modulaire-lichtstraten/cad-bim
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https://commercial.velux.be/nl-be/producten/glasdakconstructies/modulaire-lichtstraten/modulaire-licht-
straatoplossingen/atrium-lessenaarsdak-zadeldak 
 

 

 
Bekijk een interactieve 3D dwarsdoorsnede van de  
toepassing van onze modulaire lichtstraat. 

  

https://commercial.velux.be/nl-be/producten/glasdakconstructies/modulaire-lichtstraten/modulaire-lichtstraatoplossingen/atrium-lessenaarsdak-zadeldak
https://commercial.velux.be/nl-be/producten/glasdakconstructies/modulaire-lichtstraten/modulaire-lichtstraatoplossingen/atrium-lessenaarsdak-zadeldak
https://commercial.velux.be/nl-be/producten/glasdakconstructies/modulaire-lichtstraten/interactief-product-sample
https://commercial.velux.be/nl-be/producten/glasdakconstructies/modulaire-lichtstraten/interactief-product-sample
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Modulariteit : Eén moduleontwerp voor alle oplossingen 

 

 
 

https://commercial.velux.be/nl-be/producten/glasdakconstructies/ 
modulaire-lichtstraten/het-modulaire-systeem/modulariteit 

  

https://commercial.velux.be/nl-be/producten/glasdakconstructies/modulaire-lichtstraten/het-modulaire-systeem/modulariteit
https://commercial.velux.be/nl-be/producten/glasdakconstructies/modulaire-lichtstraten/het-modulaire-systeem/modulariteit
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https://commercial.velux.be/nl-be/producten/glasdakconstructies/modulaire-lichtstraten/cad-bim  
 

 
 

2.4 VELUX Youtube Channel 

Zie https://www.youtube.com/channel/UCG2vk-4GlFNzOhKaUXLyJpQ/videos   
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ergE4DxvVpM&list=PLqKkhhN8H2K4DroCJDo01dYO4sEnKVU1D  
 

 
  

https://commercial.velux.be/nl-be/producten/glasdakconstructies/modulaire-lichtstraten/cad-bim
https://www.youtube.com/channel/UCG2vk-4GlFNzOhKaUXLyJpQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=ergE4DxvVpM&list=PLqKkhhN8H2K4DroCJDo01dYO4sEnKVU1D
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3. VELUX in de C3A-cursusoefening 

3.1 Het C3A-gebouw met VELUX dakvlakramen 

Als studieproject, test-project voor de C3A-REVIT-Extensies, maar ook als voorbeeld voor de C3A-cursus, werd 
het C3A-Gebouw met Revit  + de C3A-Extensies al een paar keer volledig herbouwd in Revit  met de bijhorende 
C3A-Extensies: dit is voor C3A ook meteen een test-experiment met alle voorinstellingen e.d.  Halfweg 2018 
werd deze integrale oefening compleet herbouwd nadat de C3A-Extensies release 2019 grondig herwerkt wer-
den, met alle Revit elementen en de naamgeving van de materialen conform de Vlaamse Revit Standard, en met 
compleet herwerkte template en bibliotheken.  
We waren in ’t begin al op zoek gegaan naar een goed voorbeeld om het architectuurontwerp en uitwerkings-
mogelijkheden van Revit op toe te passen, maar kwamen wegens allerlei motivaties toch weer uit op het C3A-
gebouw waar de meeste REVIT-opleidingen doorgaan …  
 
Het C3A-Gebouw 
Het gebouw heeft eigenlijk alle architectuuringrediënten die we met Revit in een basiscursus moeten doorne-
men. Het project was ooit ontworpen met een duidelijk architecturaal concept, al in 1992 bedacht en ontworpen 
met goede concepten voor energiebewust bouwen (cfr. Oriëntatie, Compactheid, … ), met 3D-MassModelling 
technieken uitgewerkt.  De structuur is netjes gebaseerd op stramienlijnen, en het gebouw zelf heeft een reeks 
complexere AEC-objecten. Denk maar aan betonnen en stalen niet-standaard trappen, rechte en gebogen vlies-
gevels, betonnen en metalen vloeren, enz.  De hal in het midden van het gebouw is meteen een voorbeeld van 
een “industrieel” gebouwdeel, met volledige metaalstructuur. Er is ook een buitenaanleg architecturaal ontwor-
pen, wat aanvullend op het gebouw ook heel nuttig is om in het digitaal model uit te werken en de werkmetho-
diek met gelinkte files te illustreren.  
 
Niet onbelangrijk is het fenomeen dat de meeste cursisten die dit als oefening uitwerken zich een goed ruimtelijk 
beeld kunnen vormen van het project waaraan gewerkt wordt, én dat we alle cursusoefeningen, met alle teke-
ningen, zonder beperking ook digitaal beschikbaar kunnen stellen aan de C3A-cursisten. En zo’n basiscursus is 
niet bedoeld om nieuwe ontwerpen te bedenken of te “leren ontwerpen”, maar eerder om de technische vaar-
digheden van de software heel praktisch te kunnen ontdekken en toe te passen.  
 

 
Deze Revit-oefening werd uitgewerkt met het C3A-gebouw in de eerste fase van de constructie, zoals op 1 jan. 
1994 in gebruik genomen (10 jaar vooraleer we bij C3A echt met Revit gestart zijn). Maar voldoende en net te 
doen om als integrale oefening in de C3A-basiscursus helemaal uit te werken. Het gebouw met de uitbreiding en 
vernieuwing van 2009 is een mooi voorbeeld voor Revit “Phasing”, maar daarmee werd de basisoefening wat té 
uitgebreid …  
 
Niet toevallig zitten in het C3A-gebouw een hele reeks VELUX dakvlakramen … 
en in de C3A-Revit basiscursus wordt ook dit voorbeeld met de VELUX dakvlakramen gebruikt om de aanpak met 
REVIT RFA’s van bouwproductfabrikanten te illustreren. 
  

https://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/metamorfose-c3a-gebouw
https://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/metamorfose-c3a-gebouw
https://www.c3a.be/software/autodesk-revit/opleidingen/c3a-zesdaagse-basiscursus-revit
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3.2 De C3A-cursus-oefening met VELUX dakvlakramen 

 
Ter voorbereiding van dit deel van de totale oefening werden in de subfolder \Componenten enkele specifieke 
componenten geplaatst, o.a. enkele dakvlakramen van diverse afkomst, samen met nog andere ingrediënten die 
we nog nodig hebben. Deze zijn NOG NIET in de oefeningenfile C3A-Gebouw_06d.rvt beschikbaar of ingeladen. 
 

   
Let ook eens op de File Grootte in kB !  
 
 
 
 
Tijdens de cursus volgt steeds een woordje uitleg wat de herkomst van deze bestanden betreft, en het praktische 
gebruik ervan … 
 
Op de volgende pagina een beknopt relaas van deze oefening en wat daarbij aan bod komt … 
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1. Plaats zo’n Velux_GGL type S06   in het schuine dak ; via enkele afmetingen in plan en doorsnede kan je 

dit raam op de juiste positie krijgen : (zie figuur) :   

 
 
Plaats er ook enkele gepaste afmetingen bij, zoals bijv. in plan de afstand van zijkant (Core Face) wand 
naar center van de Velux … en schuif de Velux zover mogelijk naar onder in het schuine dak (bijv. via 
Move … met Object Snaps) !  In dit voorbeeld werd bij de Type Properties van deze Velux de Roof Slope 
op 30% ingesteld, de Placement Height op -20 (diepte van de Velux in het dak). Let ook op de reeds in-
gevulde Keynote (voor onze meetstaten), maar misschien moet die nog aangepast worden ?  
Bij de Instance Parameters  werd 90° voor de Angle Opening Top en 119° voor de Angle Opening Bottom 
ingesteld …  Je kan ook naar wens de “Apron” of “flashing” al of niet zichtbaar maken.  Heel wat moge-
lijkheden die bij de Autodesk-Skylight en de RevitContent versie (van 2009n van 75$) helemaal niet 
voorzien waren ! 
Let er even op dat bij de Type-parameters een “Open Window” parameter voorzien is, zonder mogelijk-
heid om dit raam meer of min parametrisch open te zetten). Dat was bij dat Velux-raam van $75 wél 
parametrisch voorzien ! Maak een variante van deze Velux, met een type “Open” en een type “Geslo-
ten”.  

 
2. Dupliceer dit dakvlakraam zodat er 2x 3 komen te staan, en zet de 3 bovenste “open” :  
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3. Merk nog op dat de dakvlakramen in plan nogal “druk” overkomen indien ze bij de Families als Win-
dows-type gecatalogeerd worden: ze worden dan niet in 3D doorsneden, maar blijven in bovenaanzicht 
zichtbaar. Indien je deze dakvlakramen in de Family Editor echter ipv Category Windows in de Category 
Generic Model instelt (zie de uitleg tijdens de cursus), dan worden ze wél doorsneden in plan :  

    
                Dakvlakramen Category Windows                   Dakvlakramen Category Generic Model 

 
Daarom vind je deze dakvlakramen nà deze aanpassing bij de Generic Models en niet bij de Windows …,     
Let daar later ook op de meetstaten-extractie ! 
 
Eens deze eerste Veluxen naar wens goed ingesteld staan, kan je nu gemakkelijk dit type via Create Simi-
lar, of gewoon via Copy, verder dupliceren  … het raam zelf blijft toch steeds netjes in het dakvlak han-
gen conform de parameters. Goed om daar even mee te experimenteren ! 
 
 

4. Bekijk ook nog eens de meetstaat-tabellen.  De ME_36-_PlatDakLichtopeningen is vanzelf goed ingevuld, 
maar de ME_36_Dakvlakramen zit (nog) niet meteen standaard in de C3A-Template : 

 

 
 
Wat verder in de cursus zal wel duidelijk worden hoe we eenvoudig en snel zo’n extra tabel kunnen 
bijmaken met alle dakvlakramen, niettegenstaande ze geen “Window” meer zijn voor Revit, maar 
“Generic Model” elementen (omdat ze in plan grafisch doorsneden zouden getekend worden). Al-
dus staan ook deze elementen al klaar voor de automatische meetstaat-generatie en overdracht 
naar de C3Admin-meetstaat-toepassing ! 
 
Toch een goed idee om stelselmatig bij het uitwerken van onderdelen dergelijke tabellen in de ga-
ten te houden – ook heel nuttig al controle bij het modelleren. Let bijv. op het (nu nog manueel) 
ingevulde commentaar in bovenstaande tabel, goed als herkenbare referentie eens deze tabellen 
geïntegreerd worden in een allesomvattende detail-meetstaat in Excel ! 
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4. VELUX BIM Objects via de C3A-Revit2023 Extensies 

4.1 Algemeen ivm de C3A-Revit Extensies 

Zie https://www.c3a.be/software/autodesk-revit/c3a-extensies   
Of  https://www.c3a.be/c3a-bim-families met heel wat meer uitleg ivm deze C3A werkmethodiek: 
 

 
 
Zoals reeds aangehaald bij de inleiding van deze nota :  

 
Dit voorbeeld met Velux Dakvlakramen is ook van toepassing  
bij vele andere Revit Content van Bouwproduct-fabrikanten ! 

 
  

https://www.c3a.be/software/autodesk-revit/c3a-extensies
https://www.c3a.be/c3a-bim-families
https://www.c3a.be/c3a-bim-families
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4.2 VELUX BIM objects  - wat vooraf ging …  

Het is niet zomaar dat we deze case met VELUX zo in detail als voorbeeld inzetten.  Tot 2015 hadden we bij C3A 
zelf een aantal generieke dakvlakramen uitgewerkt, maar vanaf 2015 hebben we resoluut die BIM-Objects van 
Velux overgenomen … want vanaf dan werden die door VELUX zelf op het web gepubliceerd. 
 
Hieronder enkele mails van die voorgaande jaren (2015 en 2018) in dit verband … om de evolutie op dat vlak te 

verduidelijken én als duiding dat dit blijkbaar toch allemaal niet zo evident is … ter illustratie       
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4.3 VELUX BIM objects bijgewerkt 

 
In de voorgaande pagina’s werd al verduidelijkt waar wat allemaal aan VELUX Revit-Bim-Objecten te vinden is, 
en er werd ook al vermeld : 
 

Om deze BIM-Objecten optimaal te kunnen gebruiken conform onze C3A-BIM-werkmethodiek, ook voor het 
extraheren van alle data naar de C3Admin-tools in Excel, zouden dan best ook nog de toegepaste keynotes  
ingevuld worden (het artikelnummer overeenstemmend met  de toegepaste codering voor onze bestek- en 
meetstaat- en prijsberekeningen).  En we hebben de gewoonte om dergelijke BIM-objecten een passende 

naam te geven volgens de Revit Standard … 
Uiteraard dat we niet steeds opnieuw zullen downloaden, naam aanpassen en keynote invullen …  

Zie deze uitleg ivm de C3A-Revit Extensies ! 

 
We hebben daarom de meest toegepaste VELUX Revit-files verzameld bij onze C3A-Revit-Bibliotheek,  
onder  ..\C3A-RevitExtensies2023\37_Skylights , met een aangepaste naam én de keynote klaar ingevuld én in 
het Revit 2023 formaat. 
 
Qua naamgeving zijn de aanpassingen conform de “Revit Standard”, zie dit artikel c3a-wijzer/c3a-extensies-
afstemmen-op-internationale-standaarden-en-omgekeerd met meer uitleg ivm onze naamgeving bij Revit 
Families. 
 
De Keynotes werden ingevuld in overeenstemming met de C3Admin-werkmethodiek , met de meest toegepaste 
codering in onze lastenboeken en als voorbereiding voor het extraheren van alle data naar de C3Admin-tools in 
Excel.  Zie c3a-wijzer/c3admin-met-office-nieuwe-release-2022  met meer uitleg ivm deze aanpak. Daarmee 
kunnen alle toepaste VELUXen in een project automatisch in de geschikte en voorbereide Schedules of 
Meetstaat-tabellen opgenomen worden. 

 
We hebben deze families ook opnieuw opgeslagen in release 2023 formaat zodat voor Revit 2023 gebruikers niet 
steeds een “conversie” naar de recentste release moet gebeuren, en wel zo dat er een duidelijke preview wordt 
getoond :  

 
 
Aanvullend op de keynote werd ook “Model” ingevuld, dat we bij onze Schedules gebruiken. 

  

https://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/c3a-extensies-afstemmen-op-internationale-standaarden-en-omgekeerd
https://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/c3a-extensies-afstemmen-op-internationale-standaarden-en-omgekeerd
https://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/c3admin-met-office-nieuwe-release-2022
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Zie dit voorbeeld :  
 

 
 
 
Op die manier kunnen ze automatisch opgenomen worden in een schedule: 

 
Zo beschikt de calculator over de nodige informatie, en de uitvoerder meteen ook over een bestellijst. 
 
Een aantal families bevat meerdere types, waarbij we uiteraard voor elk van deze types de hierboven aange-
haalde info hebben ingevuld. Andere families beschikken dan weer over een catalog file waarin de verschillende 
types zijn opgenomen. In deze families zijn bij het defaulttype een dummywaarde ingevoegd voor Keynote en 
Model, en werden de catalogfiles met de corresponderende informatie uitgebreid. 
 

 
 
Zoals al vermeld  kregen alle families en bijhorende catalog files een bestandsnaam conform de Revit Standard. 
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4.4 C3A … VELUX BIM objects overzicht 

Hieronder een overzicht van de voorbereide C3A Velux BIM objects : 
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En aanvullend op alle aparte VELUX objecten zijn ook een paar overzichts-modellen gemaakt, om snel een globaal 
overzicht te hebben van alle Veluxen samen : 
 

 
 
 

 
 
Alle C3A-Revit-gebruikers zullen deze voorbereidingen ongetwijfeld wel weten te appreciëren !  
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