


 

 

Even voorstellen.Even voorstellen.Even voorstellen.Even voorstellen.    

Wij zijn een ambitieus en enthousiast bouwkundig advies bureau met vele jaren ervaring in de bouw. 

Met ons deskundig advies kunnen wij helpen met uw bouwplannen. Van ontwerp tot uitvoering alles 

onder een dak. 

Via deze brochure willen wij u informeren over alle zaken die er  komen kijken bij het bouwen of ver-

bouwen van uw woning. Of u nu een kleine verbouwing aan uw huidige woning wilt laten doen of u 

wilt een compleet nieuwe woning bouwen, wij helpen u graag verder. 

 

Mijn naam is Linda van der Veen en ben de oprichter van 

Van der Veen Advisering. Ik ben mijn loopbaan begonnen 

in de bouw  als werkvoorbereider / calculator/ tekenaar. 

In die tijd heb ik vooral veel praktijk ervaring opgedaan. 

In 2008 heb ik mijn diploma aannemer, burgerlijke en uti-

liteitsbouw gehaald. 

In 2006 heb ik  Van der Veen Advisering opgericht en ben 

als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan. 

In de begin jaren bestonden de te leveren diensten voor-

namelijk uit het opstellen van begrotingen en het maken 

van bouwkundig tekenwerk ten behoeven van de bouw-

aanvraag. Inmiddels is het diensten pakket verder uitge-

breid. Ook bouwbesluitberekeningen en het 3d teken-

werk is inmiddels aan het dienstenpakket toegevoegd. 

Het mooiste van bouwen vindt ik, dat je altijd weer  een 

mooi eindresultaat krijgt ook al is de weg ernaar toe lang 

niet altijd gemakkelijk. 

Ambitieus &  

enthousiast! 
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Wilt u (ver)bouwen?Wilt u (ver)bouwen?Wilt u (ver)bouwen?Wilt u (ver)bouwen?    

Wilt u graag gaan bouwen of verbouwen, maar ziet u op tegen alle regeltjes en het kiezen van de 

juiste vakmensen? Wij kunnen u hierbij helpen. Met de juiste voorbereiding wordt elke verbouwing 

een succes! Tijdens het hele bouwproces kunt u vertrouwen op ons deskundig advies en onder-

steuning. 

Bouwen zonder zorgen… 

Van idee naar ontwerp.Van idee naar ontwerp.Van idee naar ontwerp.Van idee naar ontwerp.    

Wanneer wij onze klanten tijdens een 

kennismakingsgesprek vragen of ze een 

idee hebben over de aanstaande verbou-

wing, weten de meeste klanten goed aan 

te geven wat de wensen zijn. Meer leef-

ruimte, praktischere indeling. Maar vaak is 

het een stuk lastigere om de wensen te 

vertalen naar een ontwerp.  

Wanneer de wensen en de regels in kaart gebracht 

zijn maken we een eerste ontwerp. Om dat  in 

veel gevallen de welstandscommissie van de ge-

meente de bouwplannen ook toetst gebruiken we 

in veel gevallen deze ontwerpen ook als voorover-

leg met de gemeente.  Tijdens dit vooroverleg 

wordt het plan al vooraf aan de vergunningaan-

vraag voorgelegd aan de welstandscommissie.  

Voor het bouwen en ontwerpen van 

bouwwerken zit je gebonden aan regels 

van de overheid. Zo moet elk bouwwerk 

voldoen aan de gelden regels van het 

bouwbesluit. Daarnaast staat in het be-

stemmingsplan hoe het gebouw er in gro-

te lijnen uit moet zien. Bijvoorbeeld hoe 

groot het mag zijn, hoe hoog de goot-

hoogte maximaal mag zijn, welke ge-

bruiksfunctie van toepassing is, enz. 

Voor dit vooroverleg gebruiken we vaak ook een 3d impressie. Dit is voor de klant prettig om goed 

een beeld te krijgen van het eindresultaat en ook de gemeente kan zo goed beoordelen of het plan 

past binnen de redelijke eis van welstand. 
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Bouwaanvraag:Bouwaanvraag:Bouwaanvraag:Bouwaanvraag:    

Wanneer er gebouwd gaat worden dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. 

Hiermee zijn de “bouwvergunningen” komen te vervallen.  

 

Er zijn 3 situaties mogelijk: 

1. vergunningsvrij bouwen 

2. Lichte aanvraag 

3. Regulieren aanvraag 

 

Om te weten welke vergunning nodig is kan er een vergunningscheck gedaan worden op 

www.omgevingsloket.nl.  

 

De belangrijkste verschillen tussen de lichte- en de regulieren 

aanvraag is dat de procedure eenvoudigere is. Bij de lichte ver-

gunningaanvraag is de gemeente bijvoorbeeld niet verplicht het 

plan te laten toetsen door welstand. Ook de beslistermijn is 

korter. 

 

 

Omgevingsvergunning 

Let op!  Let op!  Let op!  Let op!      

Vergunningsvrij bouwen betekend niet regelvrij bou-

wen, ook deze bouwwerken moeten voldoen aan de 

regels van het bouwbesluit.  

Aanvraag omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning    

Wanneer het ontwerp definitief is werken we de tekeningen verder uit om hiermee de omgevings-

vergunning aan te vragen.  

Voor de aanvraag zijn onder andere onderstaande stukken noodzakelijkVoor de aanvraag zijn onder andere onderstaande stukken noodzakelijkVoor de aanvraag zijn onder andere onderstaande stukken noodzakelijkVoor de aanvraag zijn onder andere onderstaande stukken noodzakelijk    

• Gevelaanzichten 

• Plattegronden 

• Bouwtechnische details 

• Fundering/ rioleringsplan 

• Vloerplannen 

• Kapplan 

• Epc– / daglicht– en ventilatieberekeningen 

• Constructie berekeningen 

• Situatie tekeningen 

 

Er komt dus heel wat kijken bij een omgevingsvergunning aanvraag, uiteraard kunnen wij deze 

stukken leveren en onze klanten bijstaan met een deskundig advies. 
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Vergunning en nu? 

Als de vergunning verleend is en de wettelijke bezwaartermijn is afgelopen kan er gestart worden 

met de bouw. Maar hoe pak je dit nu aan? Waar moet je opletten? 

 

Ook hier kunnen wij onze klanten helpen met advies. Of de klant nu zelf gaat bouwen of liever 

toch een aannemer inschakelt, wij maken advies op maat. 

 

 

 

 

Extra service! 

Het vergelijken van 2 of meer offertes van verschillende aannemers is zonder vakkennis vaak erg 

lastig. Als wij de bouwaanvraag voor onze klanten volledig hebben verzorgd doen wij gratis een 

offerte advies. 

 

Maar ook het verzorgen/ controleren van de contractstukken kunnen wij verzorgen voor onze 

klanten. Evenals een opleveringskeuring wanneer dit gewenst is. 

Een Aannemer zoeken 

In veel gevallen zal de klant besluiten om de bouw‐

werkzaamheden te laten uitvoeren door een aan‐

nemer en wellicht bij kleinere klussen door een ZZP 

er.  

 

Maar hoe weet u nu dat u te maken heeft met een 

goede en betrouwbare aannemer? Wanneer er geko‐

zen wordt voor een aannemer adviseren wij altijd te 

kiezen voor een aannemer met het bouwgarant 

keurmerk. Mocht er onverhoopt wat met de aan‐

nemer gebeuren waardoor hij de klus niet af kan ma‐

ken weet u zeker dat deze zorg overgenomen wordt 

stichting Bouwgarant. Voor meer informatie kijkt u 

op www.bouwgarant.nl  

Aan de slag! 
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AanneemsomAanneemsomAanneemsomAanneemsom    

Voordelen: 

• vast bedrag geen verrassingen ach-

teraf. 

• Heldere begroting met duidelijke 

afspraken ten grondslag. 

• Wanneer een klus langer duurt is 

dit voor risico aannemer. 

 

Nadeel: 

• Wanneer de klus sneller klaar is 

profiteer je niet van het financieel 

voordeel. 

 

Aanneemsom of op regie? 
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Wat past bij mij?Wat past bij mij?Wat past bij mij?Wat past bij mij?    

Een bouwklus kun je op 2 manieren laten uitvoeren. Je kunt een aanneemsom (vast bedrag) afspre-

ken maar je kunt het ook op regie basis laten uitvoeren. Dat wil zeggen dat je alleen een uur tarief 

afspreekt en dat er elke week bijvoorbeeld wordt gefactureerd. Voor beide manieren valt wat te 

zeggen. 

Op regieOp regieOp regieOp regie    

Voordelen: 

• Wanneer een klus sneller 

klaar is profiteer je van het 

financieel voordeel 

Nadeel: 

• Wanneer de klus langer duurt 

is het risico voor opdrachtge-

ver. 

• Veel administratieve bewaking 

nodig. 

• Geen financiële duidelijkheid 

vooraf. 

• Moeilijk beheersbaar. 

 

Wij adviseren onze klanten in de meeste geval-

len om het werk aan te laten nemen door een 

aannemer. Dit heeft als voordeel dat het werk 

veel beter beheersbaar is. In sommige geval-

len, wanneer het bijvoorbeeld gaat om een 

ingewikkelde renovatie waar vooraf niet dui-

delijk is hoe bijvoorbeeld de constructie eraan 

toe is, is het maken van een vaste prijs niet 

mogelijk en zal er worden gekozen voor wer-

ken op regie basis. 



Wij helpen u  

graag verder.. 
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Vrijblijvend kennis makenVrijblijvend kennis makenVrijblijvend kennis makenVrijblijvend kennis maken 

Wij hopen dat wij u doormiddel van deze brochure een goed overzicht hebben kunnen geven van 

het bouwproces en dat u net zo enthousiast geworden bent als wij. Er is uiteraard nog veel meer 

te vertellen. Elke bouw is anders en dat maakt het begeleiden van het bouwproces een mooie en 

uitdagende taak die wij al jaren met plezier op ons nemen. 

 

Wij hopen binnenkort met u kennis te mogen maken in een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

 

 

Een succesvol bouwproces begint altijd met een goed advies! Een succesvol bouwproces begint altijd met een goed advies! Een succesvol bouwproces begint altijd met een goed advies! Een succesvol bouwproces begint altijd met een goed advies!  

 

 

Idee Ontwerp vergunning uitvoering eindresultaat 



Van der Veen Advisering 

Heideanjer 9 

9202 PG Drachten 

Tel: 0512-752747 

Mob: 06-53360012 

Web: www.veenadvisering.nl 

Mail: info@veenadvisering.nl 


