
ONAFHANKELIJK ADVIES BIJ BOUW EN VERBOUW



Altijd al zelf willen verbouwen maar ziet u er tegen op om dit 
ten uitvoer te brengen? HBA adviseert u als onafhankelijk 
bureau en begeleidt u bij de bouw of verbouwing.

Vanuit onze jarenlange ervaring bespreken 
wij op een heldere manier de mogelijkheden 
en procedures met u welke nodig zijn om het 
project op tijd en binnen budget te realiseren. 

Ook als u op het punt staat een huis te kopen 
maar graag eerst helder wilt krijgen wat de 
aanpassings- en/of uitbreidingsmogelijkheden 
zijn, is HBA de aangewezen partij om dit voor 
u in kaart te brengen.

VOORDELEN
> Niet direct met een aannemer door uw huis, hij heeft   
 immers een ander belang, namelijk omzet realiseren
> Lagere kosten omdat u zelf de regie heeft en de   
 opslagen van onderaannemers niet hoeft te betalen
> U betaalt één vaste prijs, zonder verrassingen achteraf

Om het helder en doorzichtig te houden hebben 

we een aantal pakketten ontwikkeld met een vaste 

prijs zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Pakket B  (Pakket A is benodigd om pakket B verder uit te werken)
Ondersteuning en advies bij begin en eind bouw met telefonische ondersteuning     

> Bij dit pakket houdt de opdrachtgever zelf de regie van zijn project maar heeft   
 technische ondersteuning van HBA (“over de schouder mee kijken”)
> HBA werkt de technische omschrijving uit en maakt uitvoeringsschetsen***
> Opdrachtgever vraagt zelf de eventueel benodigde vergunningen** aan met ondersteuning  
 van HBA
> HBA doet indien gewenst voorstel uit het netwerk voor aanvraag offertes, opdrachtgever  
 vraagt zelf offertes aan
> HBA beoordeelt samen* met de opdrachtgever de offertes (wat staat er niet in!!!) en   
 adviseert opdrachtgever in zijn keuze. Opdrachtgever geeft zelf opdracht aan partijen
> Bouwkundige is aanwezig bij start bouw* samen met opdrachtgever/eigenaar en   
 adviseert deze.
> Is bij de eindoplevering* aanwezig en adviseert bij beoordeling meer- en minderwerk
> Tijdens kantooruren onbeperkte telefonische ondersteuning gedurende het project

Pakketprijs € 998,- incl. BTW 

Pakket C  (Pakket A is benodigd om pakket C verder uit te werken)
Meer ondersteuning op de bouwplaats/verbouwing uitgebreid advies met telefonische 
ondersteuning

> Bij dit pakket houdt de opdrachtgever zelf de regie van zijn project maar heeft   
 technische ondersteuning van HBA (“over de schouder mee kijken”)
> HBA werkt de technische omschrijving uit en maakt uitvoeringsschetsen***
> Opdrachtgever vraagt zelf de eventueel benodigde vergunningen** aan met ondersteuning  
 van HBA
> HBA doet indien gewenst voorstel uit het netwerk voor aanvraag offertes, opdrachtgever  
 vraagt zelf offertes aan
> HBA beoordeelt samen* met de opdrachtgever de offertes (wat staat er niet in!!!) en   
 adviseert opdrachtgever in zijn keuze. Opdrachtgever geeft zelf opdracht aan partijen
> Bouwkundige is aanwezig bij start bouw* en twee keer* tijdens de bouwwerkzaamheden  
 voor planning en kwaliteitscontrole samen met opdrachtgever/eigenaar en adviseert deze
> Is bij de eindoplevering* aanwezig en adviseert bij beoordeling meer- en minderwerk
> Tijdens kantooruren onbeperkte telefonische ondersteuning gedurende het project

 
Pakketprijs € 1549,- incl. BTW 

Pakket A      
Verbouw of bouw ideeën bespreken met bouwkundige 

> Samen met een onafhankelijke bouwkundige door uw huis lopen om uw  
 ideeën te bespreken
> Eerlijk, onafhankelijk advies door bouwkundige met zeer veel ervaring
> Een bouwkundig advies met verslag van deze mogelijkheden en  
 toegelicht met eenvoudige schetsen en een raming van de kosten

Pakketprijs € 149,- incl. BTW 

*      (maximaal 2 uur per bezoek, meer bezoeken op verzoek opdrachtgever worden in regie doorberekend a €75,= per uur excl. BTW)
**    (Indien voor de vergunningen constructie berekeningen en/of CAD tekenwerk nodig zijn, worden deze kosten doorberekend)
***  (Pakket A is benodigd voor het uitwerken van de technische omschrijving en het maken van uit gebreide maatschetsen)



VAN BRUGGENLAAN 5
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HANDGRAAF BOUWADVIES

Handgraaf Bouwadvies is een bureau sinds 2006. Ik heb jarenlange 
ervaring, opgebouwd bij diverse aannemers en daarbij alle fasen 
van het bouwbedrijf doorlopen. Mijn kracht ligt op het gebied 
van het oplossen van bijzondere vragen en het organiseren van 
bouwprocessen.

Ik heb een uitgebreid netwerk van specialisten waarvan ik weet dat 
zij betrouwbaar zijn en kwaliteit leveren. Ik kan deze specialisten aan 
u voorstellen maar u kunt natuurlijk ook zelf bedrijven benaderen.

U heeft tenslotte de regie en ik adviseer!

Nico Handgraaf


