
Postadres: 
Anemoonweg 14 
9765 HE   
PATERSWOLDE 

T +31 (0) 50 2111636 
E info@bouwme.nu 
www.bouwme.nu 

kvk: 50839209 
btw: NL105825232B01 

 

 

Start na (wk) Eind na (wk) Actieviteit

1 Fase 1: haalbaarheidsonderzoek

Onderzoeken en vaststellen programma van eisen

Onderzoeken en vaststellen bouwbudget en 
stichtingskosten

Aftasten en richting geven aan sfeer en uitstraling

Hypotheek offertes aanvragen

4 Opdracht aan Bouwme.nu tekenen

4 Fase 2: ontwerp- en bouwkundige tekeningen

Ontwerpen m.b.v. diverse varianten voor wat betreft 
woningplattegronden, gevelcomposities, bouwmaterialen;

Positie woning op kavel bepalen o.b.v. bestemmingsplan, 
bezonning, parkeren, tuininrichting.

Kiezen bouwmaterialen en kleuren o.b.v. sfeer en 
uitstraling;

12 15 Tussenfase: 
Conceptaanvraag bij gemeente

Financiële toets door aannemer;

Aanpassen ontwerp o.b.v. financiële toets en/of 
opmerkingen gemeente.

15 19 Vergunningstekeningen maken en indienen;

Hypotheek passeren

Kavel op naam

19 Fase 3: Vergunningsprocedure

Uitzoeken keuken

Uitzoeken badkamer(s) en sanitair

Uitzoeken vloerafwerking
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(Bovenstaande inschatting is een grove inschatting en geeft een indicatie van hoeveel tijd het bedenken, ontwerpen en realiseren van een 
particuliere woning normaal gesproken in beslag neemt. De bouwtijd is afhankelijk van de grote en complexiteit van het project en kan per 
project verschillen. Onvoorziene zaken kunnen ervoor zorgen dat een project langer of korter duurt. Aan deze inschatting kunnen geen rechten 
ontleend worden.) 

Verlichtingsplan maken

Uitzoeken armaturen (verlichtingsplan)

Uitzoeken raamdecoratie

27 Aanneemovereenkomst tekenen

30 Fase 4: Bouwen en opleveren

Definitief maken aansluitpunten (stopcontacten)

Definitief maken schakelplan (lichtschakelaars)

Definitief maken verlichtingsplan

Definitief maken aan- en afvoer keuken, badkamer(s), 
sanitair

Bestellen keuken

Bestellen badkamer(s) en sanitair

Bestellen vloerafwerking

Bestellen raamdecoratie

Uitvoeren verlichtingsplan

56 oplevering

56 Fase 5: Woonklaar maken (door en/of i.o.v. opdrachtgever)

Afwerking vloeren

Plaatsen keuken

Plaatsen badkamer(s) en sanitair

Schilderwerk kozijnen

Schildwerk wanden

59 WOONKLAAR
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