BouwAdviesUden: voor een
goede samenwerking
Staat u op het punt een woning te bouwen of heeft u andere (ver)bouwwensen?
Is het moeilijk inschatten wat er allemaal bij komt kijken en wie u daarvoor kunt
inschakelen? En niet geheel onbelangrijk, wat gaat dat dan kosten? Wilt u op al
deze vragen een antwoord voordat u besluit een woning te bouwen of verbouwen,
neem dan eerst contact op met BouwAdviesUden.
Wat kan BouwAdviesUden voor u betekenen?
BouwAdviesUden kan in een heel vroeg stadium met u meedenken en vooral aangeven waar u
rekening mee moet houden. Van groot belang is het benaderen van de juiste partijen.
BouwAdviesUden heeft een groot netwerk, maar vooral inzicht in welke partijen het meest geschikt
zijn om uw project te realiseren. Uw woonwensen worden dan door de juiste partijen vertaald en
BouwAdviesUden helpt u om uw budget voor uw (ver)bouwproject optimaal in te zetten. We brengen
de juiste kennis en ervaring bij elkaar en stellen uw belangen voorop. Daarbij gaan we als volgt te werk:
- Wij komen bij u thuis voor een vrijblijvend gesprek.
- Wij inventariseren uw wensen en brengen een offerte uit met daarin aangegeven wat wij voor u
kunnen betekenen.
- Wij rekenen voor u uit met welke kosten u rekening dient te houden en stemmen deze kosten af
op uw budget.
- Wij (kunnen) adviseren welke architect voor u het beste zou passen voor de (ver)bouw.
- Wij kijken mee met de architect om met name het budget af te stemmen op het ontwerp.
- Wij zoeken de uitvoerende partijen als het ontwerp definitief is.
- Wij maken zelf een goede omschrijving zodat de verschillende uitvoerende partijen dezelfde
uitgangspunten hanteren bij hun prijsopgave.
- Wij adviseren u bij het formuleren van de opdracht aan de uitvoerende partij(en).
- Wij houden toezicht op de uitvoering zodra de opdracht aan de uitvoerende partij(en) verleend is.
- Wij stellen een goede, realistische planning op en zien erop toe dat deze ook gehaald wordt.
- Wij controleren de oplevering en zorgen ervoor dat alle details kloppen.
Neem contact op!
Wilt u een constructieve samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij het (ver)bouwproces van uw woning, neem dan contact op met BouwAdviesUden, uw onafhankelijk adviseur.

