BOUWPROCES VOLGENS
DE VISIE VAN
VEELZIJDIGBOUW
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Het bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw.
In het onderstaande diagram wordt het bouwproces weergegeven volgens de visie van Veelzijdigbouw. De rode lijn stelt de
meest ideale wijze voor om een bouwwerk te realiseren. Op deze wijze wordt het bouwplan in bouwteamverband gerealiseerd. Het gehele bouwproces wordt zo vanaf schetsplan tot aan de oplevering bouwproject in teamverband tussen
aannemer ( eventueel aangevuld met architect of bouwbegeleider, bouwspecialisten ) en opdrachtgever doorlopen. Via dit
ideale proces kunnen alle beslissingen op het juiste moment worden genomen, en niet op een moment in het proces dat er
nog niets visueel is, of het betreffende deel van de bouw nog niet aan de orde is. Dit proces zorgt er uiteindelijk voor dat het
eindresultaat veel meer aan de wensen van de opdrachtgever voldoet, zonder dat er onnodige kosten worden gemaakt.
Vertrouwen tussen de verschillende partijen is in dit proces van groot belang.

BOUWPLANNEN
Duidelijke / strak omlijnde
bouwplannen

Bouwvoornemen, ideeën
Schetsplan, ideeën
Uitwerken bouwplannen
eventueel aanvragen
Bouwvergunningen

Offerte kostenraming
Offerte een of meerdere
bouwondernemingen

Kostenraming met begroting bij
een enkele bouwonderneming

Aparte offertes voor de verschillende
onderdelen van het werk

Opdracht geven
Realiseren bouwplan
in de praktijk
Door bouwonderneming volgens
vastgestelde opdracht

Door bouwonderneming volgens
kostenraming en begroting
Opleveren werkzaamheden
Afwikkeling werkzaamheden
Service en onderhoud
bouwwerk

In eigen beheer

BOUWPLANNEN
U heeft het voornemen tot het laten uitvoeren van uw
bouwplannen, wat gaat u doen?
Dit hangt af van het bouwplan zelf.
Afhankelijk van het te volgen bouwproces zijn de bouwplannen te verdelen in twee categorieën:

Categorie 1: Duidelijke goed omlijnde
bouwplannen
Vaak zijn dit de kleinere plannen die op locatie kunnen
worden opgenomen en die geen vergunning of
andere voorbereidingen behoeven. Ook kunnen dit
plannen zijn, waarvoor alle tekeningen en vergunningen
al zijn verzorgd en een bestek of werkomschrijving reeds is
gemaakt.
Graag komt Veelzijdigbouw bij u langs voor het
verkrijgen van de noodzakelijke informatie en het
bekijken van bedoelde locatie als basis voor het maken
van een vrijblijvende offerte.

Categorie 2 : Bouwvoornemen / Ideeën
Dit zijn de plannen die nog in de “kinderschoenen” staan en
waarvan de haalbaarheid vaak nog getoetst moet worden.
Er zijn diverse voorbereidingen nodig om uiteindelijk tot
een goed omlijnd bouwplan te komen.
Veelzijdigbouw kan in dit stadium ondersteuning
bieden.
Wij kunnen vrijblijvend met u de bouwplannen
bespreken en een advies geven omtrent het te volgen
bouwproces.
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BOUWVOORNEMEN / IDEEËN
In dit geval dient er een plan te worden gemaakt, waarbij
de wensen meespelen van de klant in combinatie met de
mogelijkheden ter plaatse en eventueel de eisen van de
verschillende overheden. In dit stadium zijn doorgaans de
bouwkosten nog niet bekend en die zijn van cruciaal
belang voor de realisering van een bouwplan.
• Hierin is Veelzijdigbouw voor U de ideale partij,
omdat wij dit aspect van het bouwproces als een
echte uitdaging zien.
• Wij maken een schetsplan met, afhankelijk van de
situatie en mogelijkheden , een of meerdere
ontwerpen, waarin de belangrijke factoren ( vaak
ruimte winst en aanzicht) duidelijk worden
aangegeven.
• De schetsplannen worden tevens getoetst bij de
verschillende overheden op de haalbaarheid ervan.
• Voor ieder ontwerp wordt
kostenraming gemaakt.

een

realistische

• Aan de hand van de kostenraming kan een goed
inzicht worden verkregen in de financiële
haalbaarheid van de verschillende mogelijkheden.
• Zo kunt u een gezonde en verantwoorde afweging
maken bij de beslissing hoe en in welke vorm verder
te gaan met de bouwplannen.
• En dit zonder de hoge kosten welke weggegooid
zijn indien de plannen geen doorgang gaan vinden.

Uitwerken bouwplannen, en
eventueel aanvragen bouwvergunning
Als de ideeën zijn beoordeeld en haalbaar blijken,
wordt het zaak om de bouwplannen verder te gaan
uitwerken. De keuze in het te volgen bouwproces
speelt hierin een belangrijke factor.
Bij het aanvragen van een offerte bij meerdere
bouwondernemingen (om een goede prijsvergelijking
te maken) is het nodig om de plannen nauwkeurig uit
te werken. Een duidelijke en gedetailleerde tekening met
een nauwkeurige werkomschrijving is in dit geval een
vereiste. Indien constructieve werkzaamheden onderdeel
zijn van het bouwplan zullen er gedetailleerde bouwconstructie berekeningen gemaakt moeten worden.
Indien een bouwvergunning nodig is worden de
tekeningen met alle details en berekeningen bij de
gemeente ingediend.
Het nauwkeurig uitwerken van het bouwplan en het
aanvragen van de vergunning met de hiervoor
benodigde gegevens is iets wat Veelzijdigbouw graag
voor u verzorgt. Het is een ideaal verlengstuk op het
gekozen schetsplan , welke als onderlegger fungeert
voor het maken van de bouwtekeningen.
Wij kunnen de offerte aanvragen voor U verzorgen,
waarbij wij ook graag een vrijblijvende offerte
uitbrengen.

Bij het aanvragen van een kostenraming van een enkele
bouwonderneming, kan het allemaal wat eenvoudiger.
Vaak zijn dan de gegevens, die voor de
vergunningsaanvraag nodig zijn, al genoeg en vormt de
begroting van de bouwonderneming de leidraad voor het
werk.

Ook hier kan Veelzijdigbouw de aanvragen van de
vergunning met de hiervoor benodigde gegevens
voor u verzorgen. Vervolgens kunnen we u adviseren
of vertegenwoordigen in dit proces.
We kunnen bij deze werkwijze ook betrokken worden
in het bouwteam om het bouwwerk als aannemer te
realiseren. Dit dynamische proces is ons op het lijf
geschreven omdat wij hier onze kennis, kunde en
inlevingsvermogen ten volle kunnen benutten.

Bij het aanvragen van offertes voor de verschillende
onderdelen is het van essentieel belang te weten wat de rol
is van de opdrachtgever (eventueel met begeleider) tijdens
het bouwproces. Tenminste de gegevens die voor de
vergunningsaanvraag nodig zijn dienen hierin te worden
genoemd. De onderdelen waarvoor een offerte wordt
aangevraagd kunnen daar dan apart in worden uitgelicht.

Het uitwerken van het bouwplan en het aanvragen van
de vergunning met de hiervoor benodigde gegevens is
iets wat Veelzijdigbouw graag voor u verzorgt.
Ook kunnen wij het aanvragen van offertes voor de
verschillende onderdelen voor u verzorgen.
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OP DIT MOMENT IN HET PROCES
KOMEN CATEGORIE 1 EN 2 SAMEN,
OMDAT CATEGORIE 2 INMIDDELS OOK
IS GEËVOLUEERD NAAR EEN DUIDELIJK
OMLIJND BOUWPLAN.
Dit betreft de bouwplannen waarvoor een offerte kan
worden gemaakt.
Voor het verdere proces is dit offertestadium te verdelen
in drie opties:

Optie 1: Offerte aanvragen bij verschillende bouwondernemingen
Hiervoor is het belangrijk precies aan te geven wat
het bouwplan inhoudt en wat uw wensen en/of eisen
zijn. Bij voorkeur dient dit schriftelijk te gebeuren dit
om de aangevraagde offertes onderling goed te
kunnen vergelijken en te voorkomen dat er geen
“appelen met peren” worden vergeleken.
Deze wijze is aan te raden als u met betrekking tot
het gehele bouwproces weet wat uw wensen zijn en u,
voordat de bouwactiviteiten beginnen, exact wil weten
waar u aan toe bent.
De risico`s liggen dan bij de bouwondernemer en u betaalt
de overeengekomen prijs.

Optie 2: Kostenraming aanvragen bij
een bouwonderneming
U maakt uw wensen kenbaar aan een bouwonderneming
waaraan u de voorkeur geeft. Deze maakt een offerte
voorzien van de uitgangspunten en met als bijlage de
begroting.
Deze wijze is aan te raden als u de grote lijnen van uw
bouwproject kent maar u het bouwproces in de
voorbereidingsfase en bij de uitvoering nog wilt kunnen
beïnvloeden.
Bij deze methode worden de beslissingen tijdens het
bouwproces in teamverband tussen aannemer (eventueel
architect of bouwbegeleider) en opdrachtgever op het
juiste moment genomen. De offerte met begroting dient
dan hier meer als leidraad. Het is belangrijk dat u tijdens de
bouw goed op de hoogte blijft van de bouwkosten. De
risico`s liggen dan bij de opdrachtgever en u betaalt de
werkelijke gemaakte bouwkosten.

Veelzijdigbouw kan in dit stadium twee dingen voor U
doen:

Veelzijdigbouw kan in dit stadium twee dingen voor U
doen:

•

Het verzorgen van een geheel vrijblijvende offerte
voor uw bouwplannen.

•

Het verzorgen van een geheel vrijblijvende offerte
met begroting voor Uw bouwplannen.

•

U ondersteunen bij de beoordeling van de
ingediende offertes en eventueel adviseren bij de
keuze van de juiste bouwondernemer.

•

Of U begeleiden bij het beoordelen van de
ingediende offerte en met name de bijgevoegde
begroting voor de werkzaamheden.

Optie 3: Offertes aanvragen bij verschillende (onder-)aannemers voor
de verschillende onderdelen van uw
bouwplannen
U neemt dan zelf de rol in als hoofdaannemer. Deze
wijze heeft de voorkeur wanneer u over de nodige
kennis en kunde beschikt van Uw bouwproject. Ook kan
deze wijze zinvol zijn als u onderdelen van het project
zelf wilt gaan uitvoeren.
Veelzijdigbouw kan in dit stadium twee dingen voor U
doen:
•

Het verzorgen van een geheel vrijblijvende offerte
voor een deel van uw bouwplannen.

•

En/of u te begeleiden bij het beoordelen van de
ingediende offertes. Wij controleren nauwkeurig of
de werkzaamheden van de verschillende
(onder)aannemers goed op elkaar aansluiten en
beoordelen of er nog werkzaamheden in het
bouwproces zijn die niet in de offertes zijn
opgenomen.

OPDRACHT GEVEN
U hebt uw keuze gemaakt voor de bouwonderneming die
uw bouwplannen gaat realiseren.
Het is belangrijk dat u de bouwondernemer schriftelijk
opdracht verleent voor de realisering van uw
bouwplannen. Vraagt u daarbij altijd om een schriftelijke
bevestiging van de gedane offerte met de eventuele
aanpassingen. In de opdrachtbevestiging dient duidelijk te
worden vermeld hoe betaling van het werk plaats vindt en
te worden verzocht om een planning en eventuele
startdatum.
Wanneer Veelzijdigbouw de uitvoering van uw
bouwproject gaat verzorgen maken wij voor u een
duidelijke en afgeronde opdrachtbevestiging inclusief
planning en dergelijke. De betaling bij Veelzijdigbouw
vindt altijd achteraf plaats, of na gereed zijn bouwwerk
of in termijnen, te ontvangen na de uitvoering van een
evenredig deel van uw bouwwerk.
Als Veelzijdigbouw uw begeleidende partij is, helpen
we u bij het beoordelen van de ingediende
opdrachtbevestiging volgens offerte, aangevuld met
de nodige bijlagen.
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REALISEREN BOUWPLAN IN DE
PRAKTIJK
Dan is het eindelijk zover, het bouwplan gaat gerealiseerd
worden.
Vanaf dat moment wordt het duidelijk waarom een goede
voorbereiding zo belangrijk is.
De gedane offerte en de daar op volgende opdracht gaan
voor een deel bepalen op welke wijze u betrokken bent bij
dit gedeelte van het bouwproces.
Als Veelzijdigbouw met de uitvoering van Uw
bouwproject is belast zullen we die met goede zorg
voor u realiseren, waarbij tevredenheid van de klant
het uitgangspunt is.
Het voordeel bij Veelzijdigbouw
communicatielijnen kort zijn.

is

dat

de

U heeft op het werk tijdens de uitvoering steeds een
direct aanspreekpunt.
Ook bestaat de mogelijkheid om het bouwwerk tijdens
de uitvoering door Veelzijdigbouw te laten begeleiden.
Wij komen dan regelmatig of op uw verzoek, op het
werk kijken, om te controleren of alles volgens de
gemaakte afspraken en de vereiste kwaliteit verloopt.
Ook de communicatie tussen u en uw aannemer kan,
indien gewenst, via Veelzijdigbouw plaatsvinden.

OPLEVEREN WERKZAAMHEDEN
Het bouwwerk is klaar en de oplevering gaat plaatsvinden.
De aannemer draagt het werk over
aan de opdrachtgever en er wordt een rapport opgemaakt
waarin de eventuele gebreken worden beschreven
inclusief de besproken oplossingen.
Als Veelzijdigbouw met de uitvoering van Uw
bouwproject is belast is de oplevering in de praktijk
vaak slechts nog een formaliteit geworden.
Vaak is het zo dat er al een regelmatig contact is tussen
Veelzijdigbouw en opdrachtgever en dat eventuele
gebreken
tijdens
de
uitvoering
van
de
bouwwerkzaamheden al worden vastgesteld en
opgelost.
Wanneer Veelzijdigbouw is belast met de begeleiding
van uw bouwplan, kunnen we u bijstaan tijdens de
oplevering van het bouwwerk en vooral de
bouwtechnische aspecten voor u beoordelen.

AFWIKKELING WERKZAAMHEDEN

SERVICE EN ONDERHOUD

Het bouwwerk is gerealiseerd en de oplevering en verdere
afhandeling ervan heeft plaatsgevonden. Dan breekt het
punt aan dat het bouwproces wordt afgerond. Daarbij
hoort

Ook na de bouw verleent Veelzijdigbouw de nodige
service. Die eindigt niet bij de oplevering.

ook het afrekenen van het bouwwerk inclusief het meer en
minder werk.

Verder zijn er ook onderdelen van uw gerealiseerde
bouwplan of van uw bestaande pand die regelmatig
onderhoud behoeven. Bijvoorbeeld schilderwerk,
onderhoud CV ketel, vervanging dakbedekking. Ook
hiervoor kunt u bij Veelzijdigbouw terecht.

De afrekening van het werk en het meer en
minderwerk vindt plaats aan de hand van een duidelijk
overzicht van alle kosten van arbeid, materiaal en
onderaannemers, eventueel voorzien van kopieën van
de desbetreffende facturen.

U heeft nog steeds een betrouwbare partij om op terug te
vallen.

Indien Veelzijdigbouw belast is met de begeleiding van
uw bouwplan, kunnen we de afrekening van het
bouwwerk inclusief meer en minderwerk voor u nazien
en vergelijken met de gemaakte afspraken / opdracht.
Wij controleren of het meerwerk terecht aan u wordt
berekend en realistisch is geprijsd.
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NEEM CONTACT OP

Veelzijdigbouw B.V.
Westkanaalweg 1H
2461 EC Ter Aar

0172-251130
info@veelzijdigbouw.nl
www.veelzijdigbouw.nl

