
Ontstaan vanuit de behoefte om budgetoverschrijdingen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) tegen te gaan en realisatie conform 
planning te laten plaatsvinden, stroomlijnt Cidion civieltechnische projecten voor haar opdrachtgevers. 

Door tientallen jaren ervaring in zowel projectmanagement als directievoering en toezicht is Cidion als geen ander bekend met                    
begeleiding van infrastructurele projecten zoals: bouw- en woonrijp maken, duurzame gebiedsontwikkeling, aanleg van bedrijfsterreinen 
en civieltechnische kunstwerken, riolering en bodemsanering.

Civieltechnisch adviesbureau Cidion is een hoogwaardige dienstverlener in de 
civiele techniek. Cidion levert onder andere diensten als:
• projectmanagement
• directievoering en toezicht
• begeleiding van aanbestedingen
• controle van bestek en tekeningen
• detachering

Opdrachtgevers van complexe civieltechnische projecten zijn steeds vaker op 
zoek naar een onafhankelijke en transparante partner die hen met uitgebreide 
expertise kan bijstaan. Regelmatig ontbreekt vakinhoudelijke kennis binnen de 
organisatie van de opdrachtgever. Civieltechnisch adviesbureau Cidion zorgt 
voor grip op al uw infrastructurele projecten en ontlast uw projectorganisatie.
 
Cidion werkt met name voor:
• gemeenten
• provincies
• waterschappen
• ingenieursbureaus
• projectontwikkelaars

Met Cidion aan uw zijde weet u zich verzekerd van een professionele en 
betrouwbare belangenbehartiger in de civiele techniek. Gedegen                           
projectmanagement bespaart u geld, tijd en frustraties.

Cidion B.V. 
 
Rivium Quadrant 90
2909 LC Capelle aan den IJssel  
 
+31 (0)85-7737770
www.cidion.nl

U heeft een civieltechnisch bestek en    
tekeningen die u graag aan de hand van de 
RAW-systematiek (stichting CROW) wilt laten 
toetsen op onder andere fouten en                     
onvolkomenheden. 

Kortom: u wilt een second opinion. 

Civieltechnisch adviesbureau Cidion biedt u 
geheel gratis en vrijblijvend de mogelijkheid 
om uw bestekken te laten controleren.
 
Deze unieke service stelt Cidion ter beschik-
king aan overheden, ingenieursbureaus en 
ontwikkelaars. Een goed bestek voorkomt 
onnodige �nanciële overschrijdingen na de 
aanbesteding; voorkomen is immers beter 
dan genezen.

Vele gemeenten, provincies en commerciële 
bestekschrijvers hebben al herhaaldelijk hun 
weg weten te vinden naar Cidion. Ervaar de 
expertise van civieltechnisch adviesbureau 
Cidion zelf en vraag nu uw BestekReview aan!


