HOE GAAT HET IN Z'N WERK?
STAP VOOR STAP NAAR JE DROOMWONING
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OPLEVERING
Eenmaal de aannemer van oordeel is dat
zijn werkzaamheden beëindigd zijn, kan hij
de voorlopige oplevering aanvragen. Bij het
aanvaarden van de voorlopige oplevering
neemt de opdrachtgever de bouwwerken in
ontvangst. Vanaf dan draagt hij de volle
verantwoordelijkheid als eigenaar. Een jaar
na de voorlopige oplevering kan een
definitieve oplevering plaatsvinden. Dit kan,
wanneer dit zo contractueel is bepaald, ook
stilzwijgend gebeuren. De architect levert u
bijstand bij de voorlopige en definitieve
oplevering met de aannemer(s).

VOORONTWERP
Het opmaken van een studie
van uw bouwproject waarbij we
rekening houden met uw
wensen en behoeften, uw
budget, het bouwterrein en de
voorschriften verbonden aan de
omgevingsvergunning.
Het resultaat is een voorontwerp
dat u een eerste beeld geeft
van
hoe
uw
toekomstige
woning er kan uitzien. Een goed
doordacht voorontwerp is van
essentieel belang, het vormt
namelijk de basis voor alles wat
volgt. Neem dus ruim de tijd om
het grondig te evalueren.

DEFINITIEF ONTWERP
Op basis van het goedgekeurde definitief
ontwerp worden de plannen opgesteld voor de
aanvraag van de omgevingsvergunning.

CONTROLE OP BOUWPLAATS
Eenmaal het aannemingscontract
getekend is, kunnen de werken echt
van start gaan. De architect is wettelijk
verplicht om de uitgevoerde werken
te controleren. Dit betekent dat hij
geregeld de uitgevoerde werken van
de
aannemer
inspecteert,
zijn
aandacht
vestigt
op
eventuele
uitvoeringsfouten en samen met hem
mogelijke problemen voorkomt en
deze desgevallend oplost. In een
werfverslag kan de architect noteren
en vastleggen wat op de werf gebeurt
en wat er wordt besproken.
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VERGUNNINGAANVRAAG
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De vergunningsaanvraag, bestaande uit o.a.
de plannen en administratieve documenten,
wordt digitaal ingediend in het omgevingsloket.
Binnen een vastgelegde termijn krijgt u een
goedkeuring van het dossier.

UITVOERINGSDOSSIER
Wanneer u de omgevingsvergunning hebt
ontvangen, wordt er een uitvoeringsdossier
opgemaakt dat naast de uitvoeringsplannen
en de detailtekeningen eventueel een
bestek (lastenboek) en een samenvattende
of gedetailleerde meetstaat kan bevatten.
Voor het ontwerp van technieken en
stabiliteitsstudies kan de bouwheer in overleg
met de architect een beroep doen op een
ingenieur stabiliteit en technieken. Aan de
hand van het uitvoeringsdossier kunnen de
aannemers een gedetailleerde offerte
opstellen.
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" Tevreden klanten, daar tekenen wij voor "
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