
“Zo bouwen wij graag”

Kennismaking met jouw wensen
Hoe ziet jouw ideale thuis eruit? Wat zijn jouw verwachtingen? Tijdens deze 
kennismaking komen alle ideeën en wensen naar voren. Heb je al een bouw-
grond en een architect? Dan bouwen we graag jouw droomwoning op jouw 
grond, volgens het plan van de architect.
Maar je kan ook kiezen voor een minimum aan zorgen en alles aan ons 
overlaten. Wij hebben een pool van architecten en kunnen bouwgronden 
aanbieden in verschillende regio’s. Het resultaat is een sleutel-op-de-deur-
woning, volledig op jouw maat. 
De ondertekening van het tweeluik betekent het startschot van het project.

Van ontwerp tot plan
Eenmaal jouw verwachtingen duidelijk zijn, staat het project ingepland. Zo 
weet je vooraf al hoe de bouwwerken zullen verlopen. Je krijgt een gedetail-
leerde prijsofferte, met prijsgarantie.
De architect gaat aan de slag met jouw ideeën en wensen, binnen het 
vooropgestelde budget. Het is dan ook al aan jou om de eerste materiaal-
keuzes te maken. De ingenieur werkt het ontwerp uit tot een bouwklaar 
plan.

Concretiseren
De architect maakt het dossier in orde voor de bouwaanvraag en dient 
het in bij het gemeentebestuur. Dan is het ook tijd om de aannemings-
overeenkomst overeenkomstig de wet Breyne te ondertekenen. Er wordt 
een financiële waarborg gesteld van 5% van de totale aannemingssom. Je 
hoeft ook maar een beperkt bedrag als voorschot te geven en voert verder 
de betalingen uit naarmate de werken vorderen. Bovendien is jouw woning 
tien jaar gegarandeerd voor alle bouwtechnische en structurele gebreken.

Uitvoering werken
Een toegewijd vakteam start met de bouw van jouw nieuwe thuis. Alles 
wordt exact uitgevoerd zoals besproken. Na het leggen van funderingen 
komen vloeren, binnen- en buitenmuren aan de beurt, samen met de isola-
tie en de gevelbekleding. Het dak en het buitenschrijnwerk volgen al snel. 
Zodra de woning winddicht is, komen elektriciteit, ventilatie, verwarming en 
sanitair aan de beurt. Daarna volgen de bepleistering van wanden en pla-
fonds en de vloerbekleding. Tot slot worden nog de keuken en de badkamer 
ingebouwd. En zo wordt de woning binnen naar jouw wens afgewerkt. 

Oplevering: feest!
Het moment waar je naar uitkeek: de oplevering, een feestmoment. Bij de 
voorlopige oplevering bekijken we jouw droomwoning in detail. Ook de 
EPB-aangifte wordt opgemaakt. Al wat jou nu nog te doen staat, is je set-
telen in je nieuwe woning en ze je helemaal eigen maken. De laatste stap 
is de definitieve oplevering een jaar na de voorlopige. Vanaf dan kan je nog 
tien jaar op onze aansprakelijkheid rekenen.

Jouw droomhuis 
in vijf stappen

Op zoek naar de ideale locatie om je 

nieuwe thuis op te bouwen?  

Of al een bouwgrond gekocht om op  

te bouwen ? 

Dan staat Verelst je graag bij om van 

jouw nieuwbouw een echte thuis te 

maken, al dan niet sleutel-op-de-deur. 

Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? 

Een overzicht in vijf stappen.
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