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1 Overzicht
Hieronder zie je de Floorplanner editor. In deze applicatie kun je je platte-
grond tekenen, deuren, ramen toevoegen en andere structurele elementen. 
Je kunt je kamers labellen en elke kamer meubileren.

Zijbalk 3D Weergave Tekenvel

2D / 3D weergave

Weergave instellingen

Zoom Opslaan Exporteer 2DNieuw/Undo/Redo

Weergavestijl

eenheden / rolmaat
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2 Zijbalk
In de zijbalk vind je tools om  
-je project en verdiepingen te managen
-een plattegrond/huis te tekenen
-je kamers in te richten

Exit naar dashboard / Project acties

Bouw tools Meubels en Materialen

Technische details

Verdiepingen en designs

Exit naar dashboard Verdieping 
toevoegen

Project instellingen Verdiepingmenu

FML downloaden

Samenwerken via link

De opties die je hier ziet verschillen per project lev-
el. Level II (hier getoond) heeft FML download en 
samenwerken. Level III heeft de optie om een plat-
tegrond te publiceren (om te delen of embedden).

Met projecten vanaf level II kun je meerdere 
verdiepingen en designs maken. Deze kun 
je aanmaken en managen in het verdieping-
menu. Zie pagina 19).

De actieve 
verdieping

Het actieve 
design

Alle designs in 
deze verdieping
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2 Zijbalk
In de Zijbalk vind je alle tools om je plattegrond te 
tekenen en in te richten en om je project te managen.

Ruimte Tekenen

Muur Tekenen

Oppervlaktes Tekenen

Deuren

Ramen 

Structuren

Achtergrond tekening
(om een plattegrond 
over te trekken)

Bouwen

Ruimtetypes

Tekst

Symbolen / Iconen

Lijnen

Maatlijnen

Infomatie

Doorzoek onze online 
bibliotheek	en	filter	je	
resultaten met de 
categoriën.

Kleuren, materialen, 
meubels en alles wat in 
dit design al gebruikt is.

Meubels en Materialen
Je kunt hier alle hulpmiddelen vinden om je 
gebouw/plattegrond te tekenen.
Ruimte of losse muren tekenen, oppervlaktes 
tekenen, deuren ramen en structuren zoals 
trappen en balkons plaatsen.

Voeg details toe om je om je plattegrond 
goed leesbaar te maken zoals ruimtetypes, 
maatlijnen etc.

Vind kleuren en materialen voor je vloeren, 
muren en plafonds.
Richt je plattegrond in met meubels en andere 
interieur elementen.
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2 De zijbalk voor geselecteerde objecten (muur / ruimte / meubel)
Als je op een ruimte klikt, dan zie je info over deze ruimte in de zijbalk. Je kunt 
het ruimte type kiezen. Je ziet het totale oppervlak. Je kunt zelf je kamer autom-
atisch inrichten met de magic-layout optie. Ju kun hier ook een materiaal kiezen 
voor de vloer en het plafond, en relevante objecten vinden voor dit ruimtetype.

Als je op een stuk muur klikt dan toont de zijbalk alle info over dit 
element. Je kun de afmetingen van de muur aanpassen, maar ook 
de materialen. Ook zie je een knop voor de voor muren relevante 
objecten
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3a Werkveld: 2D weergave
In je werkveld kun je muren en ruimtes, lijnstukken etc. tekenen.
Andere elementen kun je uit de zijbalk slepen en plaatsen in je welkveld.

Om je werkveld te ver-
plaatsen, klik en sleep met je 
linker muisknop op een leeg 
stuk in je werkveld of opper-
vlak. 
Of houd je    
ingedrukt.
Gebruik je muiswiel om in en 
uit te zoomen, of de knoppen 
linksboven.

Zie pagina 8
Navigeren

2D weegave 
instellingen

Klik op objecten om ze te 
selecteren. Dit activeert de 
zijbalk en geeft enkele 
knoppen en info rondom het 
object in het werkveld.
Klik ergens anders om te 
delesecteren

of druk op     op je 
toetsenbord.

Selecteren en deselecteren

Als je tekent of objecten ver-
sleept, zul je merken dat ze 
automatisch ergens op 
uitlijnen. Als je dat niet wilt,
houdt        ingedrukt om dit 
even uit te zetten.

Interactief uitlijnen

S

esc

spatiebalk

Hall

Tuin

Keuken

Woonkamer



www.floorplanner.com pagina 8 van  55Editor Handleiding

3b Werkveld, Weergave instellingen
Er zijn verschillende opties om de weergave van je plattegrond 
aan te passen en welke informatie je wil tonen.

Stel eenheid in
Meter of Voet

Rolmaat
Om een afstand op te meten

2D weergave
aanpassen:

Zwart-wit
Alle oppervlaktes wit. 
Alle meubels als zwart-
witte lijntekeningen

Gekleurde 
lijntekening
Alle oppervlaktes in 
egale kleuren. 
Alle meubels als zwart-
witte lijntekeningen.

Materialen, scha-
duwen, licht.
Alle oppervlaktes in de 
geselecteerde materialen. 
Meubelilair in de echte 
materialen. Muren en 
objecten hebben een 
shaduw. Lichten geven licht.

Zet de gewenste 
elementen aan 
of uit.

Woonkamer

Woonkamer

Woonkamer
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3c Miniplattegrond
De miniplattegrond is een handige navigeertool om 
snel tussen kamers te navigeren in een plattegrond.
Je	vind	‘m	links	onder	in	je	zijbalk.

Tip: als je dubbelklikt op het vlakje dan zoom je in 
op die ruimte en deze wordt direct geselecteerd. 
Zo kun je heel snel een aanpassing doen, of onze 
magic-layout functie gebruiken om ‘m in te richten.

Als je met je muis over een vlakje gaat 
zie je het oppervlak van de ruimte.



www.floorplanner.com pagina 10 van  55Editor Handleiding

4a 3D Weergave: Vogelvlucht en Interieur perspectief
Switch tussen 2D and 3D weergave

Klik de camera of 3D knop om naar 3D wee-
gave te gaan. In 3D kun je je plattegrond van 
een afstand (vogelvlucht mode)
or vanuit ooghoogte bekijken. (interieur mode)

Switch van 2D naar 3D weergave

Camera in vogelvlucht perspectief

Camera in interieur perspectief
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4b 3D Weergave: Hoe navigeer je?
Eenmaal in de camera (of 3D) weergave kun je 
als volgt je camera positie rond bewegen:

Tip: je kunt je pijltjestoetsen gebruiken
om de camera positie naar voren, achter, links of rechts te verschuiven.

Dubbelklik op een vlak

beweegt je camera naar 
die positie

Je kan je camera reset-
ten naar vogelperspec-
tief van boven met:

Verberg muren, deuren en ramen boven een bepaalde 
hoogte.

Toon het camerakader die voor renders wordt toegepast

Toon/verbeg automatische gegenereerde plafonds.
Tip: als je muren met verschillende hoogtes hebt kan dit 
problemen geven. Dankun je beter een zelf getekende 
oppervlak met aangepaste hoogtes gebruiken.

Toon/verberg schaduwen. NB: je kunt de positie en 
hoogte van de zon veranderen met dit element.

3D Weergave opties

Deze knop plaatst 
je camera in het 
midden van de 
kamer op oog-
hoogte.
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4c	3D	weergave:	Camera’s	toevoegen
Per verdieping kun je meerdere camera’s toegevoegen. Zo 
kun je meerdere gezichtspunten opslaan. Verder kun je een-
voudig van camera naar camera springen. Die kan je voor 
een Fly-through presentation van je project gebruiken.

Klik op deze dropdown voor 
een overzicht van alle 
camera’s	in	deze	verdieping.

In de zijbalk kun je de actieve 
camera aanpassen.

Naar de volgende/vorige camera

Update de laatste wijzigingen 
van deze camera

Verwijder dit camera perspectief

Hernoem je camera

Pas de hoogte en vertikale 
hoek van de camera aan

Pas de kijkhoek van 
je gezichtsveld aan

Versleep de actieve 
camera om de volgorde 
te veranderen.

Klik de afspeelknop om 
de Flythrough presen-
tatie af te spelen.
Deze knop zit ook in 
de Viewer modus van 
floorplanner.

Maak een nieuwe 
camera aan met de 
huidige instellingen

Licht en het uitzicht aanpassen
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4d 3D Weergave: Omgeving
Voor elke 3D camera kun je een afbeelding als 
omgeving uploaden of een van onze standaard 
omgevingen kiezen.

2) Eigen afbeelding.
Klik op afbeelding toevoegen in 
onderaan de zijbalk.

1) Standaard omgevingen

NB: Gebruik alleen .jpg afbeeldingen. Het beste kun je afbeeldin-
gen gebruiken met en verhouding 16:9, met een hoge resolutie.
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4d 3D weergave: Een render maken
Met je camera kun je een fotorealistische afbeelding maken van je ruimte.
Er zijn verschillende kwaliteitsniveaus met je renders mogelijk. Afhankelijk 
van het level van je project.*
*Tip: Vanuit je dashboard kun je met credits je projectlevel upgraden.

The export opties zijn:

voor alle project levels

voor level II projecten

voor level III projecten

voor level IV projecten

SD render
960 x 540 pixels

HD render
1920 x 1080 pixels
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5a Project Settings: Levels

Level I Level II Level III Level IV

Export opties
 2D: SD; JPG,PNG
 3D: SD 
Publiceren: Nee
Download: Productenlijst

Export opties
 2D: HD; JPG,PNG,PDF
 3D: HD
Publiceren: Nee
Download: FML, Productenlijst

Export opties:
 2D: HD; JPG,PNG,PDF
 3D: SD,HD,360 VR
Publiceren: Viewer, Spaceplan-
ner, Viewer embed in webstie
Download: FML, Productenlijst

Export opties:
 2D: HD; JPG,PNG,PDF
 3D: SD,HD,360 VR,IRAY
Publiceren: Viewer, Spaceplanner, 
Viewer embed in webstie
Download: FML, Productenlijst
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5b Project Instellingen: Exit, Hernoemen & Samenwerken

Ga terug naar je Dashbaard hier om al je projecten te zien, 
je account instellingen, betaal informatie etc.

Hernoem je project hier.

Hernoem je project hier.

Project Naam

Werk samen
Met de samenwerkfunctie kun je je 
project voor 14 dagen openstellen voor 
iemand anders via een link. Hij/zij kan 
met deze link je project in de editor 
bewerken	zonder	een	floorplanner	ac-
count nodig te hebben. Alle wijzigingen 
in het project zullen worden opgesla-
gen in het originele project.

Exit

Vogelstraat 46
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5c Project Instellingen: Delen
Je kunt je project delen in een Viewer 
in de Spaceplanner.

Om je project te delen moet je deze publiek toegankelijk

Deel je project in een viewer als een 
eigen webpagina of embed deze in een 
venster(widget) in een website. Iemand 
kan je pagina in 2D en 3D bekijken en 
tussen verdiepingen switchen, maar kan 
niets wijzigen aan je plattegrond.

Delen als een Spaceplanner: 
Laat iemand spelen met de plattegrond. De plattegrond 
kan worden ingericht met een beperkte set meubilair en 
materialen.
Bij het opslaan wordt link per email gestuurd naar de 
bezoeker met de nieuwe inrichting. Het originele project 
wordt Niet gewijzigd als iemand een inrichting opslaat. 
De bezoeker krijgt een link per email. (hij/zij heeft dus 
Geen	floorplanner	account	nodig)
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5d Project Instellingen: Download and Lichtinstellingen

Bij projecten met level 2 en hoger krijg je de optie om een FML 
formaat te downloaden. Dit kan op vastgoed platforms gebruikt 
worden zoals Funda. Je kunt dit ook gebruiken om lokaal een back-
up te maken van je project.

Van het actieve Design kun je hier een productenlijst 
downloaden.

Download FML

Download Productenlijst

Stel je lichten in stuk voor stuk. Per camera kun je ook het zonlicht instellen.

Lichtinstellingen
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6a Het Verdiepingmenu
De meeste gebouwen hebben meerdere verdiepingen. Elk Floorplanner project is 
geschikt voor de presentatie van één huis of andere type vastgoed zoals een kan-
toor of restaurant.
Het verdiepingenmenu is de plek waar je verdiepingen kan toevoegen en managen.

Nieuwe verdieping toevoegen
Start een nieuwe verdieping hier

Voeg een nieuw design toe
Elke verdieping kan meerdere 
designs bevatten.

Kopiëer de verdieping
Kopieer je verdieping om de layout te hergebruiken.

Verdieping verwijderen
Verwijder deze verdieping inclusief 
alle designs in deze verdieping.

Hernoem je verdieping

Hernoem je design

Dupliceer je design

Verdieping instellingen
Stel de hoogte van de verdieping in of 
verander de volgorde van verdiepingen

Je kunt een design toevoegen en meerdere kopiëen maken van een verdieping. Zo kun je 
met de indeling of de stijl van de  spelen zoals in onderstaande voorbeeld.

Waar gebruik je designs voor?

interieur in urban stijl interieur in industrial stijl interieur in hedendaagse stijl

Rotateer of spiegel 
je design

Een oudere 
versie terughalen

Verdiepingen & Projectlevels
Upgrade je project level om meer verdiepen en varianten 
per verdieping te maken

Level # Verdiepingen  
# Designs / verdieping

1  1
  

5  10

5  10

veel  veel

I

II

III

IV
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In het verdiepingmenu kun je een aantal nuttig acties doen met je design.

1) Klik in een verdieping op het 
design dat je wilt aanpassen.

2) Klik de transformeer knop om 
deze	in	z’n	geheel	te	roteren	of	te	
spiegelen

3) Klik de “herstel” knop om terug 
te gaan naar een oudere versie van 
het ontwerp.

6b Het Verdiepingmenu: Design acties
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In floorplanner teken je je plattegrond kamer voor kamer of muur voor 
muur. Kamer voor kamer tekenen gaat uiteraard veel sneller.

1) Ga naar de bouw sectie, klik het teken ruimte 
icoon en stel je muur dikte en hoogte in.

Teken Kamer

2) Klik in je werkveld 
en sleep je muis zodat 
je een rechthoek ziet 
ontstaan.

3) Laat je muis los. Je krijgt automatische 
maatlijnen te zien van de binnenmaten en 
buitenmaten.

4) De binnenmat-
en kun je klikken 
om vervolgens de 
exacte lengtes in 
te voeren. Klik op 
één van de pijltjes 
erboven om de richt-
ing aan te geven.

7a Bouwen: Muren en Kamers
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7a Bouwen: Muren en Ruimtes

1) Klik op de Bouw deel, klik op het teken muur 
icoon en stel je muur dikte en hoogte in.

Teken muur voor muur

2) Klik in het werkveld en sleep 
je muis in de richting waar je je 
muur wilt hebben.
Laat los waar je de muur wilt 
laten eindigen of typ de gewenst 
lengte blind is en druk op Enter.

Tip: de blauwe cirkel geeft de 
muurdikte aan

Je kun ook losse stukken 
muur tekenen.

Muur voor muur tekenen is minder snel maar hiermee kun je elke vorm 
tekenen die je maar wilt. Een ruimte omsloten door muren wordt een 
kamer en krijgt automatisch een vloer en een plafond.

3) Herhaal dit voor elk 
stuk muur van je kamer

Tip: De hulplijnen 
kunnen helpen voor het 
vertikaal of horizontaal 
uitlijnen van je muren.

4) Sluit de kamer af 
door een muur op een 
bestaande muur of 
hoekpunt te klikken. Je 
ziet dan een vloerop-
pervlak verschijnen

NB: Houdt in gedachten 
dat de muurdikte inloed 
heeft op de lengte van 
je muur.
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Een muur onder een hoek maken

Muren zijn zeer interactive elementen. Je kunt de vorm van je kamer aanpassen 
door muren te splitsen en muren of hoekpunten te verslepen. In een paar voor-
beelden leggen we uit hoe het werkt.

1) Klik op een stuk 
muur, en klik dit 
icoon om de muur 
op te splitsen.

Een erker tekenen

2) Klik een stukje verder 
op de muur en klik op-
nieuw op splitsen.

3) Nu kun je het middelste stuk 
muur klikken en verslepen om je 
erker te vormen.

Tip: de blauwe pijl geeft de af-
stand aan naar de tegenoverlig-
gende muur. Terwijl je sleept kun 
je de gewenste afstand intypen 
gevolgd door ENTER. Zo kun je 
snel een exacte afstand krijgen.

1) Klik op een stuk muur. Daarna klik 
je op het kromme-
muur icoon en 
beweeg je muis 
om je muur te
krommen.

1) Beweeg je muis naar een hoekpunt. 
Klik en versleep om de hoek te maken.

Een kromme muur maken

2) Laat het hoekpunt los op de gewen-
ste positite

2) Klik nog eens als de vorm naar je 
zin is. Tip: om de muur weer recht te 
maken klik je hetzelfde icoon weer, 
en nu kun je je muis terug bewegen-
totdat de muur weer in de rechte 
vorm schiet.

7a Bouwen: Muren en Ruimtes
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1) Klik op een stuk 
muur of hoekpunt waar 
je een nieuwe muur wilt 
starten.
Klik dan op dit icoon:

Een muur starten vanaf een bestaande muur

2) Beweeg je muis naar waar de 
muur moet eindigen en klik nog-
maals.

1) Klik op een stuk 
muur en klik het prul-
lebak icoon om deze 
te verwijderen.

Een stuk muur verwijderen

2) Als de ruimte door deze 
actie niet meer omsloten is dan 
verdwijnt het vloeroppervlak.
Als er zo twee ruimtes met 
elkaar verbonden worden dan 
worden beide ruimtes samen-
gevoegd.

7a Bouwen: Muren en Kamers
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1) Klik op het dikste muur
segment van een muur waarin 
een verspringing zit.

Een verspringende muur uitlijnen.

2) Beweeg de schuifknop in de zijbalk 
die verplaats muur over as heet totdat de muur in 1 lijn doorloopt.

3) Druk dan op Escape 
of klik op hte kruis om 
de muur te 
deselecteren. Dan wordt je 
verandering toegepast.

Als je een plattegrond wilt tekenen met muren van verschillende diktes dan kom 
je situaties tegen waarbij een muur kan verspringen door dit verschil in dikte. 
Om dit op te lossen hebben we een optie toegevoegd om de muur over z’n as te 
verschuiven.

7a Bouwen: Muren en Kamers
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7a Bouwen: Muren en Kamers: Schuine muren

1) Teken als eerste 
de buitenmuren van 
je ruimte.

Buitenmuren tekenen

2) Klik op je muur waar 
je plafond een knik moet 
maken en 
selecteer het splits icoon.
Selecteer dit hoekpunt 
en stel hier de gewenste 
hoogte in met de 
bovenste schuifknop.

Schuine muren teken je door de hoogte van de hoekpunten van een 
muur aan te passen.

3) Herhaal dit voor elk 
hoekpunt van je ruimte. 

4) Bekijk de kamer in 
3D om het resultaat te 
controleren.

5) Nadat je de juiste 
afloop	van	al	je	buiten-
muren hebt gemaakt, 
kun je met de teken 
muur knop de binnente-
kenen.

Tip: Start en eindig elke 
kamer op een buiten-
muur als dat mogelijk is. 
Je nieuwe muur neemt 
automatisch de hoogte 
aan van de muur op het 
punt waar je contact 
maakt.

6) Bekijk de kamer in 
3D om het resultaat te 
controleren.
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7b Bouwen: Oppervlakken

1) Ga naar de bouw sectie en 
klik op teken oppervlakte.

Een oppervlak tekenen

2) Klik in je werkveld om je oppervlakte te begin-
nen. Beweeg vervolgens je muis naar elke plek in je 
werkveld waar je een hoekpunt wil.
Tip: Je kan ook de lengte van de zijde van je vlak 
intypen, gevolgd door ENTER.

Om oppervlakken zonder muren te tekenen hebben we de teken oppervlak 
functie. Hiermee teken je vlakken in allerlei vormen voor verschillende doelein-
den. Bijvoorbeeld om  buitenruimtes te tekenen of een speciaal vlak binnen een 
kamer. Of om schuin vlakken te tekenen zoals daken. Of om een gat in een vloer 
te maken (voor een trap die naar beneden gaat).

3)  Om je oppervlak af te maken, klik op het 
beginpunt of druk op ESC op je toetsenbord.

4)  Je kunt de randen  en hoekpunten van je oppervlak verslepen om de 
vorm aan te passen. Met de witte stippen kun je je randen krommen.

5)  Als je op een rand 
klikt voeg je een hoek-
punt toe. Als je op het 
hoekpunt klikt dan kun 
je deze verwijderen of 
de hoogte aanpassen.

NB: Je kan de oppervlakte eigenschappen 
instellen voordat je begint te tekenen.
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7b Bouwen: Oppervlakken: schuin en verhoogd.
Standaard worden oppervlaken op de grond getekend. Soms wil je een 
vlak op een hoger nieveua, of een aflopend vlak. Bijvoorbeeld voor 
tuinen of schuine daken.

Klik op het vlak wat je getekend hebt. Klik daarna op elk hoekpunt dat je wilt 
verhogen en beweeg de schuifknop om de juiste hoogte in te stellen.

Klik op het oppervlak wat je hebt getekend. Gebruik de schuifknop “Hoogte tov 
vloer” om de hoogte in te stellen.

Aflopend vlak

Verhoogd vlak

Klik 3D om het resultaat te bekijken.

Klik 3D om het resultaat te bekijken.

Tip: verdeel je schuine vlakken met meer dan 4 hoekpunten in kleinere opper-
vlaktes om te zorgen dat de geometrie klopt. Gebruik rechthoeken of drie-
hoeken naast elkaar voor elk vlak dat in een andere richting afloopt.
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7b Bouwen: Oppervlakken: gat in de vloer
Met oppervlakken kun je gaten maken in de onderliggende vloer 
om bijvoorbeeld een trapgat te maken.

Teken een oppervlak dat het gat moet vormen. Selecteer het vlak en zet de 
knop om in de zijbalk om er een gat van te maken.

Teken een oppervlak voor het gat

Als je een trap hebt geplaatst dan kun je deze naar beneden verplaatsen 
zodat	het	lijkt	of	deze	uit	de	onderliggende	verdieping	komt.	Geef	‘m	een	
negatieve	hoogte	iets	groter	dan	z’n	eigen	hoogte.

In 3D zul je zien dat je trap nu echt naar beneden gaat.

Tip: Om geen gaten te zien hebben we voor deze twee muren in dit plan een 
negatieve hoogte tov vloer gegeven.

We hebben een trapleuning toegevoegd, en een paar balken die verschaald en 
verlaagd zijn. Deze vind je bij meubels / architectuur categorie (zie hieronder), 
om het nog echter te laten lijken.
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7b Bouwen: Oppervlakken: schuine plafonds
Volg deze stappen om een schuin plafond te tekenen in 
je kamer zoals bijvoorbeeld deze.

1	Teken	een	kamer,	splits	de	muren	op	waar	je	aflopende	plafondvlak	begint	en	
eindigt.

2 Verlaag de hoekpunten 
op de muur waar nodig.

3 Bekijk je kamer in 3D: 
Soms wordt het plafond 
verkeerd weergegeven. De 
geometrie klopt in dit geval 
niet van het automatisch 
aangemaakte plafond.

4 Ga dan terug naar 2D. 
Selecteer je kamer en zet 
het automatische plafond 
uit.

Op de volgende pagina 
laten we zien hoe je deze 
kloppend kan opbouwen.
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7b Bouwen: Oppervlakken: schuine plafonds
5 Teken het eerste 
schuine plafondvlak. Klik 
op de hoekpunten die 
laag moeten zijn, en stel 
de verhoging in.

9 Ga naar 3D om te zien of de geometrie nu wel klopt.

7 Teken het tweede 
schuine vlak en stel de 
hoogte van de hoek-
punten in

6 Doe dit vervolgens 
voor de 2 hoogste 
punten.

8 Nu gaan we handmatig het hoirzontale plafondvlak tekenen. Teken een op-
pervlak die de gehele kamer bedekt. Klik er op en geef het een hoogte tov vloer 
even hoog als je muren. Zet de knop “Dak” aan om te zorgen dat het boven de 
muren getoond wordt in 2D.
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7c Bouwen: Deuren en Ramen

1) Klik op een van de hier
getoond knoppen:

Deuren/ramen toevoegen

2) Je kunt de collectie van deuren en ramen 
in 3D of als 2D bovenaanzicht bekijken.

Deuren en ramen kunnen in een muur geplaatst worden en kunnen in 
maat worden aangepast.
Ze werken op dezelfde manier.

3) Sleep een deur uit de zijbalk, beweeg je muis over een muur en laat los.

4) Klik op de deur of het raam om de draai-
richting, zijde van de muur aan te passen of 
om deze te kopiëren of verwijderen.

5) Stel de breedte, 
hoogte of hoogte t.o.v. 
de grond in de zijbalk.

Je kunt ook een kleur 
voor de deur of deur/
raampost kiezen.
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7d Bouwen: Structuren
De collectie met Structuren is een selectie van objecten die kunnen worden 
gebruikt als architectonische elementen in je plannen. Trappen, kolommen, 
balkons, liften, schouwen, balken, dakelementen, dakramen etc.

3) Klik en sleep je objecten in je plan.

1) Klik op “plaats 
structuren”

Structuren toevoegen

2) Je kan de lijst structuren in 2D top bovenaanzicht 
of 3D bekijken. In bovenaanzicht worden ze getoond 
in zwartwit in de 1e twee stijlen

4) Klik op het object om deze de spiegelen, roteren, ver-
schalen of aan te passen.

Tip: je kunt de structuren altijd in zwartwit 
tonen, ook als je van je meubels en vloeren 
je materialen wil zien. Vind deze knop in 
de 2D weergave instellingen
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7d Bouwen: Structuren
5) Bekijk je plan in 3D. In dit voorbeeld hebben we verschillende 
elementen gebruikt uit de structuren set:

Vlizo trap
(Folding stairs)

Plafond balk
(Ceiling beam)

Houtkachel
(Wood stove)

Tip: de Structuren is een selectie 
van veel gebruikte elementen. 
We hebben veel meer archi-
tectonische elementen in onze 
meubelbibliotheek, verdeeld in 
categoriën en sub categoriën. 
Zoek bijvoorbeeld voor “stairs” 
of voor “fireplaces” en je zult 
meer varianten vinden.
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7e: Bouwen: Bestaande plattegrond overtrekken
Als je al een plattegrond van je gebouw hebt in een ander formaat dan 
kun je deze als afbeelding inladen en overtrekken in Floorplanner.

1) Klik op het Bouw icoon 
en vind onderaan de 
onderlegger knop.

2) Klik “Selecteer Be-
stand“ om je tekening 
toe te voegen.

3) Navigeer naar je afbeelding en upload het. Dit moet een PNG of JPG af-
beedling zijn. Dan zul je onderstaande opties in de zijbalk krijgen.

4) Als eerste roteer je je afbeelding zo dat de 
meeste muren horizontaal en vertikaal geörien-
teerd zijn. Stel je eenheden in op meter of voet. 
links onder in je werkveld.

5) Zoom in naar iets in je onderlegger waarvan je weet hoe 
groot het is. Klik aan beide uiteinden ervan om een lijn te tekenen en 
typ vervolgens de lengte in het invoerveldje dat tevoorschijn komt.

Klik op onderstaande knop om je onderlegger te schalen.
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7e: Bouwen: Bestaande plattegrond overtrekken
6) Nu is je onderlegger verschaald. Zoom uit om je gehele onderlegger te 
bekijken en te starten met het overtrekken van je muren.

7) Klik op de teken kamer functie en stel je muurdikte in zodat deze overeen komt met de 
dikte van je binnenmuren. Begin dan kamer voor kamer je onderlegger over te trekken. Als 
je de kamers getekend hebt kun je vervolgens de dikte van de buitenmuren aanpassen.
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8a Informatie: Kamertypes

1) Ga naar de informatie tab
en klik op de knop “stel 
kamertype in”

Kamertypes toekennen

2) Je kunt nu een set kiezen, afhan-
kelijk van het type gebouw wat je 
tekent.

Tip: met een Pro account kun je je 
eigen set ruimtetypes maken en 
aan een template koppelen.

Een plattegrond waarin elke ruimte een kamertype heeft toegekend 
gekregen is beter leesbaar. Deze kamertypes kunnen je ook helpen om 
je kamer snel in te richten met bijpassend meubilair.

3) Uit deze lijst, klik en sleep je 
ruimtetypes naar je kamers.

4) Apply as many room 
types as you need.

5) Je kunt de tekst-
grootte van de kamer-
types vergroten.

6) Als je een kamer se-
lecteerd zul je zien dat 
he het kamertype kan 
verwijderen of veran-
deren in de zijbalk.

Ontdek meer over hoe 
kamerypes handig kun-
nen zijn op pagina 50
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8b Informatie: Tekstlabel
Je kan een tekstlabel gebruiken om ergens een opmerking te 
plaatsen, of om extra informatie aan je plattegrond toe te voe-
gen. Tekst kun je roteren en qua style nog helemaal aanpassen.

In dit voorbeeld laten we zien hoe je tekstlabels kunt toepassen

combineer een  tekstlabel 
met een lijn om ergens een 
opmerking toe te voegen

Gebruik een geroteerd tekstlabel met een 
onderbroken lijn om de hoogte van een 
schuin plafond aan te geven.

2) Je tekstobject verschijnt direct in je plattegrond en je 
kunt in de zijbalk het bericht en de stijl aanpassen.

1) Ga naar de infomatie 
sectie en klik op plaats 
label.
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8c Informatie: Iconen en Symbolen

2) Selecteer de set van iconen die 
je nodig hebt.

We hebben een bibliotheek met symbolen voor electriciteitsplannen, wa-
terleiding plannen etc, en ook een set iconen om legenda’s  te maken, 
vluchtplannen of plattegronden om de weg te vinden in een gebouw.

3) Sleep je iconen die je nodig hebt 
direct uit de lijst je werkveld in.

1) Klik op het infor-
matie icoon en select-
eer “plaats symbolen”
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8d Informatie: Lijnen
In dit voorbeeld laten we zien waar je lijnen voor kunt gebruiken.

2) Je kunt de vorm, 
dikte en kleur van je 
lijn aanpassen voor-
dat je je lijn tekent of 
erna.

3) Selecteer een lijn om 
deze aan te passen of 
met het prullebakicoon 
te verwijderen.

Gebruik lijnen om in je plattegrond iets aan te geven.

Tip: typ de lengte in 
van je lijn terwijl je 
je muis versleept en 
druk op

1) Ga naar de informatiesectie 
en klik op de teken lijn knop of 
druk op

Gebruik een onderbroken lijn om de 
hoogte van een schuin plafond of de plek 
van de nok aan te geven.

L

ENTER
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Floorplanner maakt automatisch maatlijnen aan, aan de buitenzijde 
van je gebouw. Dit geeft je directe controle over de afmetingen van je 
kamers, maar het reduceert ook aanzienlijk de hoeveelheid tijd die je 
nodig hebt om je plattegrond te bematen.

8e Informatie: Maatlijnen

Pas de maat van je kamer aan door op een 
binnenmuur maatlijn te klikken. Type vervolgens 
de gewenste maat en klik op een van de pijlen 
boven het invoerveldje om de richting aan te 
duiden waarop je muur moet opschuiven.

Meestal voldoen de auto-
matisch gegenereerde maat-
lijnen. Maar soms mis je er 
nog wat, of wil je er enkele 
aanpassen.

Om zelf maatlijnen toe te 
voegen, zie de volgende 
pagina.

Als je klaar bent met je plat-
tegrond, en je wilt enkele van 
je automatische maatlijnen 
aanpassen, klik dan op:

om ze allemaal om te zetten 
naar “losse maatlijnen”

Dwz, dan worden het maat-
lijnen die niet gekoppeld zijn 
aan je muren.

Zie pagina 44

Maten van je 
binnenmuren

Maten van je buitenmuren
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8e Informatie: Losse Maatlijnen
In dit voorbeeld laten we zien hoe je met losse maatlijnen iets 
kan bereiken wat niet met de automatische maatlijnen kan.

Maten van ruimtes die niet aan 
de buitenzijde liggen worden 
niet automatisch getoond.

2) Kies het uiterlijk 
van je dimensies in 
de zijbalk.

3) Teken een maatlijn 
door te klikken, te 
slepen en los te laten 
in je werkveld.

Je kunt losse maatlijnen tekenen als de automatische maatlijnen niet voldoen.

Tip: type de lente in die je maatlijn moet 
hebben terwijl je je muis versleept en 
bevestig met

Sommige maatlijnen zoals deze zou je willen samen-
voegen. Converteer eerst je maten naar losse maat-
lijnen. (zie de volgende pagina) Daarna kun je de 
maatlijnen verwijderen of veranderen.

1) Ga naar de infor-
matie secite en klik op 
teken maatlijnen of 
druk op D

ENTER
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8e Informatie: Losse Maatlijnen

1) Klik op demaatlijn die je 
wilt aanpassen.

Tip: Je kunt het verschil 
zien tussen een losse maat-
lijn en een automatische 
maatlijn door de blauwe 
stippen aan de uiteinden 
en het prullebak icoon

2) Type de lengte die je maatlijn 
moet zijn. Klik daarna op een van 
de pijlknoppen om een van de 
uiteinden op te schuiven.

3) Your maatlijn is aangepast.
Je kunt ook de maatlijn  verslepen 
aan de blauwe lijn of de blauwe 
stippen.

Losse maatlijnen kun je nog wijzigen nadat je ze getekend hebt.

Een losse maatlijn aanpassen
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8l: Informatie: Automatische maatlijnen aanpassen
Floorplanner maakt automatische maatlijnen aan rondom je gebouw.
Deze kun je converteren naar losse maatlijnen.

4) Deze knop kun je aan en uit zetten 
om te zien welke maatlijnen automatisch 
gegenereerd zijn.

3) Je kan de maten allemaal horizontaal 
of in de richting van pijl weergeven.

2) Bovenin kun je de tekstgrootte 
en de vorm van de pijlkoppen 
aanpassen.

5) Converteer hiermee je automatische 
maatlijnen naar losse maatlijnen.

Tip: Als je je maatlijnen hebt geconverteerd naar losse maatlijnen, dan kun 
je ze aanpassen, en bewegen zonder dat het invloed heeft op je kamers.

6) Hiermee kun je al je maatlijnen 
in 1 keer verwijderen.

1) Ga naar de infor-
matie secite en klik op 
teken maatlijnen of 
druk op D
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9a Inrichten: Kleuren
Breng je plattegrond of interieur tot leven! 
Je kunt kleuren en materialen toepassen op 
vloeren, plafonds, muren deuren en kozijnen.

Vind kleuren door een kleur-
toon te kiezen, vervlgens kun 
je een kleur uit de onderstaan-
de lijst kiezen en loslaten op 
een kamer of oppervlak.

Bij elke kleur 
krijg je enkele 
bijpassende 
kleursuggesties.

1) Klik op het meubel icoon en 
selecteer “verf”

Klik op deze 
knop     

om een RGD code in te vo-
eren of te kopieren.

Dan wordt er een kleur 
aangemaakt die je vervolgens 
op een element kan slepen.

Kleuren aanbrengen

Kies je eigen kleur

NB: voor oppervlakken zullen 
kleuren alleen in 2D getoond 
worden als deze twee iconen 
zijn geselecteerd.
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9b Inrichten: Materialen

Materialen aanbrengen.

2) Doorzoek alle materialen of 
kies een materialen subcategorie.

3) Sleep het materiaal in je plan en laat het los 
op een vloer oppervlak. Om een muur te kleuren: 
beweeg het over een muur segment. Laat het los 
op  één van de 2 cirlkels die aan weerszijden van 
de muur verschijnen.

Hout
Vloerbedekking
Steen
Tegels
Behang
Buitenmaterialen

1) Klik op het inricht icoon 
en selecteer materialen.
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1) Klik op het 
meubel icoon

2) Voer een zoekterm in, bijvoorbeeld 
“sofa” of “glass”*

3)  Om je zoekresultaten te 
verfijnen,	selecteer	een	categorie	of	
subcategorie.

4) Sleep een object uit je zijbalk en 
laat	‘m	los	in	je	plattegrond.

Floorplanner heeft een enorme bibliotheek aan meubels en 
andere inrichtingselementen. Je kun ze vinden door te zoeken 
of door categoriën en subcategoriën te doorzoeken.

5) Als je een object hebt geselecteerd kun je in 
de zijbalk de eigenschappen aanpassen.

Klik op dit icoon 
om het object te 
verschalen.

SpiegelenRoteren

Roteer 90º

Plaats het object 
op onderliggend 
vlak

9c Inrichten: Meubels

Verwij-
deren

Schalen

Dupliceren

*De bibliotheek is nog niet
vertaald naar het Nederlands
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6) Door op ”vergelijkbare objecten” 
te klikken krijg je een lijst van verge-
lijkbare objecten, zoals hieronder 
getoond.

Klik op dit icoon om het 
stuk meubilair te verwis-
selen met dit element.

9c Inrichten: Meubilair
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Je kan meerdere objecten tegelijk selecteren om 
zo de gehele groep te verplaaten of wijzigen.

Tip: Ook om objecten te vinden 
die je niet kunt zien in 2D maar 
wel en 3D kun je met SHIFT se-
lecteren door een rechthoek te 
trekken om het gebied waar je 
denkt dat deze zich bevindt.

9c: Inrichten: Meubilair Selecteren

Er zijn 2 manieren van meerere objecten selecteren:
1) Klik op meerdere objecten na elkaar, en ze worden 
tijdelijk gegroepeerd.
2) Houd Shift ingedrukt en klik en sleep een rechthoek 
round de objecten die je wilt aanpassen.

Met geselecteerde groepen kun je:
-verwijderen
-dupliceren
-bewegen
-roteren
-de relatieve hoogte aanpassen
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Een heel snelle manier om een kamer in 
te richten is onze Magic-layout functie.

9d: Inrichten: Magic-layout

Nadat je een kamertype aan een ruimte hebt toegekend, en je de 
ruimte hebt geselecteerd, dan zie je de optie Magic-Layout waarmee 
Floorplanner een automatische inrichting voor de kamer voorsteld in 
een	van	de	voorgedefiniëerde	stijlen.
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Klik op “In Use” om alle kleuren, materialen 
en meubilair die in dit design zijn gebruikt.

9e Inrichten: In Use (gebruikte elementen)
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Zie alle opties hier onder. Zorg dat je email adres werkt. Je kunt ze ook in de 
export tab in je dashboard bekijken.

10a: Export 2D
Je kunt je plattegrond exporteren als een 2D afbeelding. Exports worden naar 
het in je account of template ingestelde email address gestuurd. Beschikbare 
formaten zijn JPG, PNG of PDF.

De export zal 
de huidige 2D 
instellingen 
gebruiken (Zie 
rechts)

Kies Exporteer 2D om de 
export opties te openen.

Export tab in Dashboard export in je email
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10b: Export 3D
Je kunt je ontwerp exporteren naar een 3D overzichts impressie. Dit kan voor de 
huidige verdieping of alle verdiepingen in je project tegelijk.* Exports zullen in 
de export tab verschijnen en naar een email adres gestuurd worden. Beschikbare 
formaten zijn JPG, PNG en PDF.

* voor elke verdieping wordt alleen 
het bovenste ontwerp geëxporteerd.
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esc

11: Toetsenbord snelkoppelingen
Leer om deze snelkoppelingen te gebruiken om sneller te kunnen tekenen. 
Sommige snelkoppelingen zijde essentieel voor het tekenen of navigeren. 

Tip: Leer jezelf aan om 1 hand aan je muis te houden en de ander op je 
toetsenbord. Dit werkt het snelste.
Ook is het veel sneller om een waarde in te typen dan met de schuifknoppen 
een waarde in te stellen.

Functie

Exit huidige modus

Selectie verwijderen

Magnetisch uitzetten

Rond bewegen

Object opschuiven

Rechthoekselectie

Onderlegger tonen /
verbergen

Werkveld verschuiven

Toets(en) Modus

Tekenmodus/Iets geselecteerd

Als iets is geselecteerd

Houd ingedrukt terwijl je tekent

In Camera of 3D weergave

Als iets is geselecteerd

Klik en versleep in je werkveld

Tijdens het overtrekken van een 
onderlegger

In alle 2D modi

s

w

r

f

t

Functie

Muur tekenen

Kamer tekenen

Oppervlak tekenen

Tekst toevoegen

Maatlijn tekenen

Lijn tekenen

Rolmaat

Toets(en) Modus

In 2D weergave

In 2D weergave

In 2D weergave

In 2D weergave

In 2D weergave

In 2D weergave

In 2D weergave

shift

del backspaceof

d

l

mb

spatiebalk
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12: Meer hulp nodig?

Zit je nog steeds met een vraag?
Probeer	onze	online	support:	floorplanner.com/contact

Als	je	nog	meer	begeleiding	nodig	hebt	om	floorplanner	te	leren:	We	heb-
ben	een	serie	Youtube	filmpjes	waarmee	je	kan	leren	tekenen	in	
floorplanner.	Ga	naar	youtube.com/floorplanner
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