Kennismaking
Inventarisatie naar uw specifieke
vragen, eisen en wensen.

Dialoog over uw woning
Voordat we beginnen met schetsen,
willen we u, uw smaak, behoeften en
situatie leren kennen.
Schetsontwerp
Op basis van de gesprekken over uw
wensen, dromen en uw situatie, maken
we voor u een eerste schetsontwerp.

~ 1 tot 3 maanden
Bouwvergunning
Dit ontwerp vormt de basis voor de
aanvraag van de bouwvergunning
bij uw gemeente.

Bouwfase
Na alle voorbereidingen kan de bouw
van uw woning nu echt beginnen!
~5 tot 6 maanden

BEDRAG

1. Voorbereidings- en ontwerpkosten

€

☐

Ontwerp architect

€

☐

Constructeur

€

☐

Leges gemeente

€

☐

EPC-berekening

€

☐

GPR-gebouwtoets

€

☐

✓
✓
✓
✓
✓

Financieringskosten hypotheek en notaris

€

☐

-

Taxatie te bouwen plan

€

☐

-

€

☐

Aankoop van de grond

€

☐

Optioneel

Kadastraal inmeten

€

☐

Bodemonderzoek

€

☐

✓
✓

€

☐

Kosten vooropname i.v.m. heiwerk

€

☐

Sonderingen

€

☐

Akoestisch onderzoek

€

☐

Plan- of ruimtelijk onderzoek

€

☐

Archeologisch onderzoek

€

☐

€

☐

De totale bouwkosten

€

☐

Kosten energie neutraal opleveren

€

☐

Voorzieningen bereikbaarheid bouwterrein

€

☐

Kosten bouwaansluiting en verbruik water en elektriciteit

€

☐

Aansluitkosten nutsbedrijven

€

☐

€

☐

Interieurontwerp en -advies

€

☐

✓

Sanitair en tegelwerk (toilet en badkamer)

€

☐

✓

Keuken

€

☐

✓

Wand- en vloerafwerking

€

☐

✓

Verlichting en domotica

€

☐

✓

€

☐

Aan- en afvoeren van grond en zand

€

☐

Bestrating

€

☐

Aanvragen en aanleggen inrit

€

☐

Aanleg van de tuin

€

☐

Verlichting, kabels en (loze) leidingen in de tuin

€

☐

€

☐

CAR-verzekering

€

☐

Opstalverzekering

€

☐

-

Inboedelverzekering

€

☐

-

8. Bijkomende kosten

2. Kosten voor de kavel/bouwgrond

3. Onderzoekskosten

Uitwerking van het ontwerp
Het schetsontwerp wordt verder
aangepast en uitgewerkt totdat u
volledig tevreden bent.

~3 tot 4 maanden

CHECKLIST TOTALE KOSTEN NIEUWBOUW

4. Realisatiekosten

5. Vaste inrichting

Definitieve overeenkomst
Wanneer de gemeente de
bouwvergunning heeft afgegeven en u
samen met ons alle afwerkingen en
keuzes heeft gemaakt, wordt de
aanneemovereenkomst definitief.

~ 10 tot 12 maanden
Oplevering
Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. We
dragen de sleutels aan u over zodat u
kunt genieten van uw nieuwe woning!

6. Kosten voor het terrein/tuin

7. Verzekeringskosten

INCLUSIEF

RUIMTEKABINET

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Interesse in meer
checklists of info?

✓

€

☐

Keuringen en ondersteuning (bijv. door VEH)

€

☐

-

(Overbrugging) rente -en dubbele woonlasten

€

☐

Optioneel
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www.ruimtekabinet.nl | info@ruimtekabinet.nl | 010-3070305

Waarmee kunnen wij u helpen?

Even voorstellen
Ruimtekabinet is een vooruitstrevende bouwonderneming
met een vernieuwende aanpak. Wij onderscheiden ons
door zowel het ontwerp als de realisatie van vrijstaande
woningen volledig voor onze rekening te nemen. Voor onze
klanten betekent dit dat zij al vroeg in het traject zekerheid
hebben over kosten, bouwtijd en dus over de
opleverdatum. Omdat wij de regie hebben en houden,
nemen wij de volledige verantwoordelijk voor de afspraken
met u als klant en staan daarvoor garant. Voor u als klant
resulteert dit in zekerheid en duidelijkheid vanaf de eerste
schets tot ver na de sleuteloverdracht.
Onze aanpak komt voort uit de overtuiging dat wij klanten
alleen zekerheid kunnen geven door zelf de regie te nemen.
Door de woningen zelf te bouwen houden we de regie ten
aanzien
van
uitvoeringsmethoden,
planning,
materiaalgebruik en borgen hierdoor de kwaliteit van uw
woning.
Wij vinden dat wij als bouwonderneming bewust met onze
leefomgeving moeten omgaan. Daarom ontwerpen wij
alleen moderne woningen die energiezuinig zijn en maken
hierbij alleen gebruik van de meest circulaire en recyclebare
(bouw)materialen. Door zoveel als mogelijk gebruik te
maken van prefabricage garanderen wij de hoogste
kwaliteit en verminderen tevens onnodige uitstoot van CO2.

Meer weten?
Ruimtekabinet B.V.
Linker Rottekade 292/4.9
3034 CV, Rotterdam
010-3070305
www.ruimtekabinet.nl
info@ruimtekabinet.nl

Moderne, kubistische architectuur

Excellente service

Kwaliteit en vakmanschap

Duurzaam materiaalgebruik

U oriënteert zich op een nieuw huis. Wellicht heeft u al een
locatie of kavel, of u heeft die op het oog. In dit stadium is
het van belang om te weten of de kavel die u op het oog
heeft past bij uw persoonlijke wensen en eisen. Samen met
u onderzoeken we of de kavel geschikt is om uw droomhuis
op te realiseren. Dit doen we door uw ontwerp op de
locatie en uw wensen af te stemmen.

Al onze woningontwerpen zijn maatwerk. Wij geloven dat
maatwerk niet duurder hoeft te zijn dan een
conceptwoning met een basisplattegrond. Daarentegen
zijn wij wel overtuigd van de voordelen van
conceptualisering in bouwsystemen en in standaardisatie
van productieprocessen.

Het kan ook zijn dat u nog geen kavel op het oog heeft,
maar wel ideeën over uw toekomstige woning. In dat geval
brengen we eerst goed in kaart wat u precies wilt en gaan
vervolgens samen met u op zoek naar een passende kavel.

Om deze reden hebben wij ervoor gekozen om de
constructies van onze woningen uit te voeren in staalframe
of hout. Hoewel de eigenschappen van hout en staal van
elkaar verschillen, zijn deze bouwsystemen vergelijkbaar op
het gebied van prefabricage.

Welke situatie voor u ook van toepassing is; onze aanpak
kenmerkt zich door goed naar u te luisteren. Daarbij vragen
we door om uw wens te verhelderen en te rationaliseren.
Hierdoor ontstaat er al vroeg in het traject duidelijkheid en
zekerheid over wat haalbaar is en wat niet. Op deze manier
creëren we haalbare verwachtingen en voorkomen we
teleurstellingen of nare verassingen in een later stadium
van het traject. Omdat het ontwerp en het bouwen in één
hand gebeurt, kunnen we helder, eerlijk en open over
keuzes zijn en zo uw droomhuis optimaal en kosten efficiënt
ontwerpen en bouwen.

De keuze van het bouwsysteem verschilt per woning en
resulteert uit de eisen en behoeften van de opdrachtgever
zoals de vorm en uitstraling van uw woning,
energiezuinigheid en duurzaamheid.

”Oog voor detail”

Zowel houtskeletbouw als staalframebouw kenmerken zich
door een zeer korte bouwtijd, hoge mate van vormvrijheid,
gunstige prijs/kwaliteitverhouding en flexibiliteit.

“ Slimmer, sneller
en beter bouwen”
Niet alleen de oplevering hoort een feest te zijn.
Voor de meeste mensen is het laten bouwen van
een eigen woning iets wat ze maar één keer doen.
Wij rekenen het tot onze verantwoordelijkheid dat
onze opdrachtgevers gedurende het hele traject
kunnen genieten. Wij nemen de zorg van u uit
handen en begeleiden u door alle fasen van het
bouwproces. Onze aanpak hierbij is proactief en
persoonlijk.
Omdat wij uw woning bouwen én ontwerpen
hebben wij invloed op zowel het ontwerp én de
woning. Voor u als opdrachtgever betekent dit, dat
u met slechts één partij te maken heeft. Zo
voorkomen wij ruis voor en tijdens het traject die in
de communicatie tussen meerdere partijen niet
zelden tot problemen, budgetoverschrijdingen en
vertragingen leidt.

