
Staat u op het punt een woning te renoveren of verbouwen? Of heeft uw woning een 

facelift nodig? Vindt u het moeilijk inschatten wat er allemaal mogelijk is en wat dat 

dan gaat kosten? Natuurlijk wilt u in een vroeg stadium weten waar u aan begint. U 

kunt bij BouwAdviesUden terecht voor een onderbouwd advies, voordat u besluit de 

werkzaamheden uit te laten voeren. 

Wat doet BouwAdviesUden voor u?

BouwAdviesUden kan in een heel vroeg stadium met u meedenken en vooral aangeven waar u 

rekening mee moet houden. Wat is de bouwtechnische staat van de woning en zijn de gewenste 

aanpassingen constructief verantwoord? Belangrijke zaken waarover BouwAdviesUden u 

uitstekend kan adviseren. Wij helpen u om het budget van uw [ver]bouwproject optimaal in te zetten 

door de juiste kennis en ervaring samen te brengen. Uw belangen staan daarbij altijd voorop.  

Werkwijze:

-  Wij verrichten een bouwinspectie van de woning.  

-  We spreken met u door wat u aan de woning wilt veranderen.

-  We stellen een overzichtelijke begroting op.  

-  U maakt de overweging: wel of niet verbouwen.

-  Wilt u verbouwen, dan stellen wij een verbouwingsplan op.  

-  Met het de!nitieve verbouwingsplan bepalen wij samen met u de toegepaste materialen.

-  Wij maken een technische omschrijving.

-  Wij overleggen met u welke uitvoerende partijen in aanmerking komen en wij vragen bij deze 

partijen de prijzen op. 

-  Wij controleren de prijzen en overleggen met u wie het beste in aanmerking komt.

-  Wij adviseren u bij het formuleren van de opdracht aan de uitvoerende partij(en).  

-  Zodra de opdracht verleend is, houdt BouwAdviesUden toezicht op de uitvoering.

-  We stellen een goede, realistische planning op en zien erop toe dat deze ook gehaald wordt.

-  We controleren de oplevering en zorgen ervoor dat alle details kloppen. 

Neem contact op!

Wilt u tijd én geld besparen? Kies dan voor deskundige, proactieve bouwbegeleiding door 

BouwAdviesUden. Bel 06-12696386 voor een vrijblijvende kennismaking en ontdek hoe plezierig 

een (ver)bouwtraject kan verlopen! 

BouwAdviesUden maakt het verschil:
wel of niet verbouwen!  


