
301214 2.4.9 A boutverbinding vrij rotatiecentrum EC berekening boutkrachten bij een vrij rotatiecentrum
301214 1.2.9 A brandwerendheidseis bouwbesluit bouwbesluit 2012, brandwerendheid mbt bezwijken van bouwconstructies hetgeen voortschrijdende instorting tot gevolg heeft. incl. WDBDO en excl. berekening vuurbelasting.
91214 3.3.9 A doorsnedegrootheden berekening van zwaartepunten, weerstands- en traagheidsmomenten, (elastisch en plastisch) spanningen en krachten in en tussen (maximaal 20) op elkaar gestapelde rechthoeken

160614 2.8.13 A GewBer EC Gewichtsberekening Belastingaannamen en Gewichtsberekening UGT (STR/GEO 6.10a/b)
291014 1.6.8 A ligger- of schijfberekening ligger op meerdere steunpunten met q-belastingen en puntlasten ligger op meerdere steunpunten met q-belastingen en puntlasten
170714 1.4.8 A ligger op max 3 stpt ligger op 3 steunpunten
301214 1.3.9 A NEN 8700 EC NEN8700 belastingfactoren 610a en 610b bestaande bouw
291214 1.6.9 A noodoverstort EC Belasting door regenwater berekening noodoverstorten volgens hoofdstuk 7 NEN-EN 1991-1-3 sneeuw
101214 1.3.9 A sneeuw EC berekening van de sneeuwbelasting volgens EUROCODE, NEN-EN 1991-1-3:2003 werk
271014 5.7.8 A wateraccumulatie EC liggers, belast door regenwater met wateraccumulatie op platte daken volgens EC 1991-1-3 NB2011 art. 7
291214 1.1.9 A wind BouwwerkNabij EC Invloed van nabijgelegen bouwwerken NEN-EN 1991-1-4 - Bijlage A.4
291214 1.1.9 A wind CsCd EC berekening bouwwerkfactor CsCd NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011- art. 6.3.1(1) 
100814 1.14.8 A wind EC Eurocode 1991-1-4 windbelastingen
101214 5.10.9 A windmoment EC berekening windmoment op een bouwwerk van max. 30 bouwlagen (er wordt geen rekening gehouden met art. 4.3.4 grote en beduidend hogere naburige bouwwerken)
291214 1.1.9 A zwaartepunt belastingen EC bepaling zwaartepunt z van (maximaal 12) puntlasten t.o.v. een referentielijn werk
160614 2.8.13 GewBer EC Gewichtsberekening Belastingaannamen en Gewichtsberekening UGT (STR/GEO 6.10a/b)
301214 4.16.9 B 2-paalspoer buiging EC door puntlast (a-symmetrisch) belaste gedrongen tweepaals poer volgens de buigtheorie
301214 5.11.9 B 2-paalspoer staafwerk EC tweepaals poer belast door een puntlast volgens de theorie van staafwerkmodellen art. 6.5

301214 4.14.9 B 3-paalspoer buiging EC 3-paalspoer met buigtheorie inclusief scheurwijdte, verankeringslengte, dwarskracht,
dekking en ombuigen wapening. art. 9.8.1 opm(2)
de wapening in een poer behoort met de meest geschikte methode te worden berekend. 

301214 5.16.9 B 3-paalspoer staafwerk EC 3-paalspoer met staafwerkmodellen inclusief controle scheurwijdte, verankeringslengte

dekking, ombuigen wapening. art. 9.8.1 opmerking (2)
de wapening in een poer behoort met de meest geschikte methode te worden berekend. Ofwel met de buigtheorie of met 
staafwerkmodellen

160414 4.13.8 B 4-paalspoer buiging EC 4-paals poer met buigtheorie inclusief scheurwijdte, dekking, verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht

301214 5.15.9 B 4-paalspoer staafwerk EC 4-paals poer met staafwerkmodellen inclusief controle scheurwijdte, verankeringslengte
dekking, ombuigen wapening. art. 9.8.1 opm(2)
de wapening in een poer behoort met de meest geschikte methode te worden berekend.

291214 3.5.9 B beton compact MVT EC compacte berekening buig-, dwarskracht- en wringwapening inclusief controle scheurwijdte en dekking
271013 5.12.8 B beton EC berekening buigwapening in een rechthoekige betondoorsnede: volgens eurocode 1992-1-1 inclusief controle scheurwijdte en betondekking
260214 5.9.8 B betondekking EC bepaling van de nominale betondekking volgens Eurocode 2 hfdst 4
70214 1.2.8 B brandwerendheid beton EC brandwerendheid vlgs NEN-EN 1992-1-2 art.5 (geen voorspanning) werk

281014 1.2.7 B buiging met normaalkracht EC snedetoets buiging met normaalkracht enkele buiging, rechthoekig of rond werk
271114 6.13.8 B dwarskracht en wringing EC berekening dwarskracht en wringing op rechthoekige doorsnede volgens eurocode 2
16614 1.3.8 B kgplaat berekening hoeveelheid wapening in kg voor vloeren,wanden, bordessen enzovoorts

271013 2.4.8 B kkbalk berekening hoeveelheid wapening in beton in kg/m3 voor balken , kolommen, poeren enzovoorts
271013 2.4.8 B kkplaat berekening hoeveelheid wapening in kg/m3 voor vloeren,wanden, bordessen enzovoorts
301214 4.14.9 B korte console buiging EC korte console door puntlast belast, berekening volgens buigtheorie 
301214 5.15.9 B korte console staafwerk EC korte console door puntlast belast, volgens theorie staafwerkmodel artikel 6.5
301214 3.7.9 B ligger 2 stpt 1 driehoek EC ligger op 2 steunpunten met gelijkmatige- en driehoekbelasting
301214 3.7.9 B ligger 2 stpt 2 driehoeken EC ligger op 2 steunpunten met gelijkmatige- en 2 driehoekbelastingen
301214 3.7.9 B ligger 2 stpt 2 F-lasten EC ligger op 2 steunpunten met q- en  2 puntlasten
301214 2.3.9 B ligger 2 stpt 2 q-lasten EC betonnen ligger op 2 steunpunten met 2 q-lasten en 1 F-last
301214 3.7.9 B ligger 2 stpt EC ligger op 2 steunpunten met q- en 1 puntlast
301214 3.7.9 B ligger 2 stpt overstek EC ligger op 2 steunpunten met overstek, 2 q-lasten en een puntlast
301214 3.7.9 B ligger 2 stpt trapezium EC ligger op 2 steunpunten met trapeziumbelasting
301214 3.7.9 B ligger 3 stpt EC ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten
301213 3.7.9 B ligger 3 stpt F-last EC ligger op 3 steunpunten met F1 in het midden van L1
301213 3.7.9 B ligger 3 stpt gerber EC  ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten gerberligger
301214 4.7.9 B ligger 4 stpt EC ligger op 4 steunpunten met 3 q-lasten
301214 3.7.9 B ligger uitkraging EC  uitkragende ligger met q- en puntlast
271014 4.9.8 B lijnvormig ondersteunde vloeren EC lijnvormig ondersteunde platen met Ly / Lx <= 2 berekening volgens eurocode (uitgaande van momentencoëfficienten volgens VBC art. 7.5.1 ) 
271013 3.4.8 B Mkappa EC M-Kappa diagram rechthoekige betondoorsnede in Eurocode
271013 3.4.8 B MNkappa EC MN-Kappa diagram rechthoekige betondoorsnede
271013 4.13.8 B plaatpuntvormig EC puntvormig ondersteunde betonplaat volgens EC2 alle wapening in mm2 / m' berekend m.b.v. tabellen uit de VBC art. 7.5.3
101214 2.9.9 B poer op staal centrisch belast EC berekening van een betonnen poer op staal 
101214 1.11.9 B poer op staal excentrisch belast EC berekening van een betonnen poer op staal excentrisch belast volgens Eurocode (met wapeningsbanen volgens NEN 6720 art. 7.5.3)
101214 7.12.9 B pons EC controle pons(-wapening) berekening volgens eurocode : NEN-EN 1992
110414 7.10.8 B scheurwijdte EC controle van de dekking en scheurwijdte zonder en met berekeningen
271013 3.4.8 B staafwerkmodellen EC berekening opneembare spanningen in beton bij staafwerkmodellen art. 6.5  
101214 5.13.9 B tweepaalspoer EC door een puntlast belaste gedrongen tweepaals poer eurocodeberekening volgens buigtheorie
101214 4.9.9 B verankeringslengte EC verankeringslengte en overlappingslas trek- en drukstaven en buigdiameter trekstaven berekening volgens eurocode 2
291014 4.15.8 B wapeningstabel balken EC tabel opneembaar Moment en Dwarskracht bij variabele balkwapening
291014 4.12.8 B wapeningstabel vloeren EC tabel opneembare Momenten bij variabele buigwapening in vloeren
251013 2.4.8 S 6_2_3 axiale trek EC controleberekening volgens eurocode 3 : op axiale trek belast staalprofiel 
251013 2.4.8 S 6_2_4 axiale druk EC controleberekening volgens eurocode 3 : door axiale druk belast staalprofiel
251013 2.4.8 S 6_2_5 buigend moment EC controleberekening volgens eurocode 3:op enkele of dubbele buiging belast
120914 3.5.8 S 6_2_6 dwarskracht EC controleberekening volgens eurocode 3 : op dwarskracht belast staalprofiel :
31114 2.3.8 S 6_3_1 onderflensinklemming EC knik lijf tpv oplegging (onderflensinklemming , gaffeloplegging)

261013 3.6.8 S 6_3_1 prismatische op druk belaste staven EC prismatische op druk belaste staaf (centrisch belaste staalkolom)
101113 3.3.8 S 6_3_2 prismatische op buiging belaste staven kip EC controle van een op buiging belaste ligger op kip
101113 3.5.8 S 6_3_3 prismatische op buiging en druk belaste staven EC prismatische op buiging en druk belaste staven volgens art. 6.3.3
261013 2.3.8 S boutkrachten EC berekening toelaatbare boutkrachten volgens NEN-EN 1993-1-8 art. 3.6
251013 2.5.8 S boutkrachten in tabelvorm EC opneembare boutkrachten in tabelvorm
231014 2.3.8 S boutkrachten met gataftrek EC 3.10 gataftrek voor verbindingsmiddelen volgens NEN-EN 1993-1-8
51213 2.3.8 S boutverbinding vast rotatiecentrum EC berekening boutkrachten bij een gedwongen rotatiecentrum
20114 2.5.8 S boutverbinding vrij rotatiecentrum EC berekening boutkrachten bij een vrij rotatiecentrum

170314 3.2.8 S gelaste verbindingen EC controle hoeklasverbinding volgens eurocode 1993-1-8 art. 4.5.3.2
40614  2.7.8 S hekwerk EC stijl en bovenregel van een metalen hekwerk



130614  2.4.8 S lessenaardak q-last EC spantbeen in een lessenaardak belast door q-lasten
60514 5.6.8 S ligger 2 stpt 1 driehoek EC stalen ligger op 2 steunpunten met een driehoek-belasting en een gelijkmatige q-last over de gehele lengte
60514 5.7.8 S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC stalen ligger op 2 steunpunten met 2 driehoek-belastingen en een gelijkmatige q-last over de gehele lengte
60514 5.6.8 S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC stalen ligger op 2 steunpunten met twee F-lasten en een q-last over de gehele lengte
60514 1.3.8 S ligger 2 stpt 2 q-lasten EC stalen ligger 2 steunpunten, twee q-lasten en één F-last
60514 4.9.8 S ligger 2 stpt EC stalen ligger op 2 steunpunten  met een q- en een F-last
60514 5.8.8 S ligger 2 stpt overstek EC stalen ligger op 2 steunpunten  met een overstek
60514 5.6.8 S ligger 2 stpt overstek variabel EC stalen ligger op 2 steunpunten met een overstek met een variabele EI, een trapeziumbelasting en een puntlast
60514 4.8.8 S ligger 2 stpt trapezium EC stalen ligger op 2 steunpunten met trapeziumbelasting
31114 5.9.8 S ligger 3 stpt EC stalen ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten
60514 5.8.8 S ligger 3 stpt gerber EC stalen ligger op 3 steunpunten met een scharnier in veld 2
60514 6.5.8 S ligger 4 stpt EC stalen ligger op 4 steunpunten met 3 q-lasten
60514 5.6.8 S ligger uitkraging EC uitkragende stalen ligger met een variabele EI een trapeziumbelasting en een puntlast

130614 2.3.8 S portaal 2 scharnieren EC rechthoekig portaal met scharnierende opleggingen
130614 2.4.8 S portaal ingeklemd EC rechthoekig portaal met ingeklemde opleggingen
130614 2.4.8 S zadeldak A-spant EC stalen A-spant met scharnierende opleggingen
130614 2.4.8 S zadeldak A-spant hor rol EC stalen A-spant met horizontale rol bij steunpunt 2
130614 2.3.8 S zadeldak q-last EC stalen spant in een zadeldak belast door q-lasten
311214 3.5.9 H 6_1_2 trek EC op trek evenwijdig aan de vezelrichting belaste houten balk: volgens eurocode 5 art. 6.1.2 
311214 3.4.9 H 6_1_4 druk EC op druk evenwijdig aan de vezelrichting belaste houten balk: volgens eurocode 5 art. 6.1.4 
311214 4.4.9 H 6_1_5 druk loodrecht EC op druk loodrecht op de vezelrichting belaste houten balk: volgens eurocode 5 art. 6.1.5 
311214 3.5.9 H 6_1_6 dubbele buiging EC op dubbele buiging belaste houten balk : controleberekening eurocode 5 art. 6.1.6
311214 3.4.9 H 6_1_6 enkele buiging EC op enkele buiging belaste houten balk : controleberekening eurocode 5 art. 6.1.6
311214 3.4.9 H 6_1_7 dwarskracht EC op dwarskracht belaste houten balk: controleberekening eurocode 5 art. 6.1.7
311214 3.2.9 H 6_1_8 wringing EC controle wringing volgens art. 6.1.8 
311214 3.4.9 H 6_2_3 buiging en trek EC op buiging en trek belaste houten balk : controleberekening volgens eurocode 5 art. 6.2.3
311214 3.4.9 H 6_2_4 buiging en druk EC op buiging en druk belaste houten balk : controleberekening volgens eurocode 5 art. 6.2.4
311214 4.5.9 H 6_3_2 kolom druk en buiging EC op druk en buiging belaste houten kolom : berekening volgens eurocode 5 art. 6.3.2
311214 4.4.9 H 6_3_3 ligger druk en buiging EC op druk en/of buiging belaste houten ligger : berekening volgens eurocode 5 art. 6.3.3
311214 3.2.9 H 6_4_2 buiging tapse ligger EC buiging bij eenzijdig taps verlopende hoogte: artikel 6.4.2
271013 3.4.8 H 6_5_2 dwarskracht uitkeping EC controle dwarskracht t.p.v. uitkepingen volgens art. 6.5.2
311214 3.3.9 H 7_3_3 trillingen EC controle trillingen in houten vloeren volgens artikel 7.3.3
20115 2.3.9 H brandwerendheid hout EC brandwerendheid houtconstructies in Eurocode

101214 4.7.9 H dak EC balklaag in een plat dak berekening volgens eurocode 5
101214 4.6.9 H gevelstijl EC berekening van een houten stijl in een HSB-wand
111214 5.6.9 H gording 2 stpt EC berekening  gording  op 2 steunpunten
20115 3.6.9 H gording 2 stpt overstek EC berekening  gording  op 2 steunpunten met overstek
20115 3.6.9 H gording 3 stpt EC berekening  gording  op 3 steunpunten
20115 3.6.9 H gording 3 stpt gerber EC berekening  gording  op 3 steunpunten met scharnier
20115 3.3.9 H hoekkeper F-last EC vereenvoudigde berekening van een houten hoekkeper tussen dakschilden met dezelfde hellingshoek
20115 3.3.9 H hoekkeper piramidedak EC houten hoekkeper piramidedak belast door eg+sneeuw

111214 3.3.9 H hoekkeper q-last EC vereenvoudigde berekening van een houten hoekkeper tussen dakschilden met een gelijke hellingshoek
20115 3.3.9 H lessenaardak F-last hor rol EC houten spantbeen lessenaardak met puntlasten
20115 3.5.9 H lessenaardak q-last hor rol EC lessenaardak met q-last en horizontale rol , houten spant :
20115 3.5.9 H lessenaardak q-last schuine rol EC lessenaardak met q-last en schuine rol , houten spant :

311214 4.4.9 H ligger 2 stpt 1 driehoek EC ligger op 2 steunpunten met driehoeksbelasting en q-last
311214 4.4.9 H ligger 2 stpt 2 driehoeken EC ligger op 2 steunpunten met q-last en 2 driehoeksbelastingen
111214 4.4.9 H ligger 2 stpt 2 F-lasten EC ligger op 2 steunpunten belast door een q-last en twee F-lasten
111214 2.1.9 H ligger 2 stpt 2 q-lasten EC houten ligger op 2 steunpunten met 2 q-lasten en 1 F-last      
311214 4.7.9 H ligger 2 stpt EC ligger op 2 steunpunten met q- en puntlast , houten balk :
311214 3.5.9 H ligger 2 stpt overstek EC ligger op 2 steunpunten met een overstek , houten balk :
311214 4.3.9 H ligger 2 stpt overstek variabel EC houten ligger op 2 steunpunten met overstek met variabele EI met q1 op L1, een trapezium belasting op het overstek en F-last op willekeurige plaats op het overstek
311214 4.5.9 H ligger 2 stpt trapezium EC ligger op 2 steunpunten met trapeziumbelasting , houten balk :
311214 4.6.9 H ligger 3 stpt EC ligger op 3 steunpunten belast door 2 q-lasten , houten balk :
311214 5.5.9 H ligger 3 stpt gerber EC ligger op 3 steunpunten met scharnier in veld 2 , houten balk :
20115 8.16.9 H verbindingen EC verbinding van stiftvormige verbindingsmiddelen volgens art. 8 van eurocode 1995-1-1

111214 4.6.9 H verdieping EC balklaag in een houten vloer , berekening volgens eurocode 5
20115 2.3.9 H vloerhout EC berekening vloerhout volgens Eurocode naar voorbeeld "technische houtdocumentatie nr B16/2"
20115 3.3.9 H zadeldak A-spant EC berekening van een houten A-spant met scharnieren bij steunpunt 1 en 2
20115 3.3.9 H zadeldak A-spant hor rol EC berekening van een houten A-spant met een horizontale rol bij steunpunt 2
20115 3.5.9 H zadeldak F-last EC zadeldak met puntlasten , houten spant met balkafmeting :
20115 3.5.9 H zadeldak met knieschot F-last EC met puntlasten belast zadeldak met stijl , balkafmeting houten spant :
20115 3.5.9 H zadeldak met knieschot q-last EC zadeldak met knieschot en q-belasting,      balkafmeting :

111214 3.5.9 H zadeldak q-last EC zadeldak , balkafmeting houten spant :
311214 1.5.9 M gewapende buigtreksterkte loodrecht EC (schijnbare) buigtreksterkte (gewapend) en ongewapend metselwerk, indien bezwijkt in een vlak loodrecht op de lintvoeg
121014 5.12.8 M knik EC steenachtige constructies op druk en buiging berekening volgens eurocode 6 art.6.1.2: ongewapende metselwerk wanden
311214 1.1.9 M NPR buigtreksterkte evenwijdig EC buigtreksterkte van metselwerk, indien bezwijkt in een vlak evenwijdig aan de lintvoeg
311214 1.2.9 M NPR buigtreksterkte loodrecht EC buigtreksterkte van ongewapend van metselwerk in verband, indien bezwijkt in een vlak loodrecht op de lintvoeg, NPR9096 tabel 4
311214 1.1.9 M NPR(afschuif)sterkte EC initiele afschuifsterkte (en buigtreksterkte) van metselwerk, indien bezwijkt in een vlak evenwijdig aan de lintvoeg
311214 1.4.9 M NPR3_8_2 spouwanker EC op druk en excentriciteit belaste spouwankers: volgens NPR9096-1-1 art. 3.8.2, treksterkte NIET getoetst
311214 4.5.9 M oplegdruk EC Oplegdruk op steenachtige constructies 1996-1-1 art 6.1.3: wanden belast door een geconcentreerde last
311214 1.2.9 M wand lijnvormig en liggend EC lijnvormig ondersteund (spouw)muur, (on)belast:berekening maximaal opneembare horizontale windbelasting
311214 1.5.9 M wand uitkraging buigtreksterkte EC Horizontaal belaste vrijstaande (tuin)muur, borstwering, scherm of reclamebord methode schijnbare buigtreksterkte  sxd1 = M/W < fxd1 + N/A = fxd1(app) ; Aangenomen : druksterkte NIET maatgevend
311214 1.5.9 MN wand lijnvormig en staand EC lijnvormig ondersteund metselwerk (spouw)muur, bijl. E of staande strook: max opneembare horizontale windbelasting
20115 2.4.9 G draagkracht fundering op palen EC draagkracht drukpalen volgens NEN-EN 1997-1  en NEN 9997-1 werk
20115 4.7.9 G draagkracht fundering op staal EC opneembare draagkracht funderingstroken en poeren op staal volgens NEN 9997-1 en bijlage D
20115 2.6.9 G strookbreedte fundering op staal EC berekening strookbreedte en wapening volgens Eurocode 1992-1-1 voor een fundering op staal


