
VAN KAVEL TOT DROOMHUIS 

WELKOM! 



EVEN VOORSTELLEN 

Ellen van Acht 
KUUB: stichting met ideaal wonen zoals jij dat wilt 
10 jaar ervaring met begeleiding zelfbouw  

>500 bewoners geholpen  

Noord-Nederland, Utrecht, Heerhugowaard, Wijk bij Duurstede 

Eigen huis gebouwd 



WIE BENT U? 

Wat vindt u belangrijk om te horen? 

 

Welke vragen heeft u? 



VAN KAVEL TOT DROOMHUIS 

Stap 4:  

bouwvergunning 

Stap 5: bouwen,  

opleveren, garanties 

 

Stap 6: inrichten  

 

Stap 3: ontwerpen 

Stap 1: voordat u grond koopt 

Stap 2: grondoptie 



ER KOMT BEST VEEL BIJ KIJKEN 

Kan ik dat wel betalen? 

 

Hypothecaire lening??? 

Met of zonder architect? 

 

Samen bouwen of alleen? 

 

Hoeveel kamers heb ik eigenlijk 

nodig? 

 

Hoe vind ik een 

betrouwbare aannemer? 

 

Zit ik er voor de kerst in? 



ER KOMT BEST VEEL BIJ KIJKEN 

 

In de gemeente 

Hardenberg zit ik goed. 

Ik sta er niet alleen voor! 



ZELF BOUWEN IS LEUK! 



ZELF BOUWEN IS LEUK! 

De eerste 

paal! Nu gaat 

het écht 

gebeuren! 



ZELF BOUWEN IS LEUK! 

We hebben 

meer huis voor 

minder geld. Een 

goede deal! 



ZELF BOUWEN IS LEUK! 

 

Wat een uitzicht! 

Heerlijk dat we 

zo’n groot raam 

konden kiezen.  



ZELF BOUWEN IS LEUK! 

Eerst hadden we alleen 

een tekening, nu volgen 

we elke week de 

bouwvorderingen. Gaaf! 



DÁÁROM WEL! 

Dat kan ik nooit betalen…. 
Ook klein budget = 

prachtige woning! 

Een bouwvergunning,  

Ingewikkeld…. 

Helpt de gemeente u bij,  

Mag u op vertrouwen. 

      Wat worden mijn maandlasten? 
Heeft uzelf invloed op, net als op de  

hoogte van uw toekomstige energierekening! 



grond grond grond grond grond 

        
  

bijkomend 
bijkomend bijkomend 

bijkomend 

bijkomend 

winst 

€ 270.000 
€ 260.000 

€ 250.000 € 245.000 

€ 215.000 

Inclusief 

opties 
Opties 

duur 

Minder 

vrijheid 

Wat doet 

u zelf? 

IS HET GOEDKOPER?? 

ontwikkelaar Eigen adviseurs Standaardwoning collectief 2 rechterhanden 

Z  e  l  f  b  o  u  w  e  n 



RISICO’S BIJ ZELF BOUWEN? 

Ja, als je vooraf geen  

goede afspraken maakt  

en niet weet waar je op  

moet letten 

Nee, als je het zelf goed 

regelt of je goed laat  

begeleiden 



WAT MOET IK WANNEER REGELEN? 

We willen écht  
groter wonen, 

kan dat? 



STAP 1: VOORDAT U DE GROND KOOPT 

• Hoeveel kan ik financieren? 

• Wat zijn de totale kosten?  

• Welk bedrag heb ik nodig? 

• Wat worden mijn maandlasten? 

• Heb ik genoeg geld om de 

voorbereidingskosten te betalen? 

• Welke contracten ga ik aan? 

• Ga ik alleen bouwen of samen? 



STAP 1: VOORDAT U DE GROND KOOPT 

Hoeveel kan ik financieren? (voorbeelden Rabobank) 

• Dit jaar: maximale hypotheek = 104% van de 

stichtingskosten (= grond + aanneemsom + 15% 

meerwerk) 

• Volgend jaar 103%, daarna 102% enz. 

• Adviesgesprek voor financiering, zie bijvoorbeeld 

www.rabobank.nl/hypotheken  

• Kosten hypotheekadvies: € 1450 voor starters, € 850 

bij zelfwerkzaamheid.  

• Let op geldigheidsduur hypotheekoffertes; 3 maanden na 

opstellen wordt rente ‘vastgeklikt’, offerte daarna jaar geldig.  

• Nog een eigen huis te verkopen? Weeg goed af of je een 

nieuwe verplichting aan kunt (en wilt) gaan. 

http://www.rabobank.nl/hypotheken


STAP 1: VOORDAT U DE GROND KOOPT 

Wat zijn de totale kosten? Welk bedrag heb ik nodig? 

• Grondkosten (let op rentekosten, optiekosten) 

• Kadasterkosten 

• Notariskosten 

 

• Bouwkosten (let op afwerkingsniveau, berging) 

• Rentekosten tijdens de bouw 

• Advieskosten / begeleidingskosten / honoraria 

• Bouwleges 

• Aansluitkosten 

• Garanties op de bouw (Woningborg / SWK) 

 

• Binnenafwerking en inrichting 

• Tuininrichting, bestrating  

 



STAP 1: VOORDAT U DE GROND KOOPT 

Wat worden mijn maandlasten? 

• Hypotheeklasten 

• Energielasten 

• OZB, waterschap, rioolrechten, verontreinigingsheffing, 

tv/internet/telefonie, auto, verzekeringen, onderhoud 

 

• U heeft invloed op energierekening!  

• Maak afweging kosten/baten energiearm of notaloos 

huis 

• Voorbeeld: nieuwbouw moet voldoen aan energie-eis 

EPC 0,6 (=energielabel A+) - Bouwbesluit 

• Lagere EPC betekent eenmalig investeren en daarna 

lagere energierekening. Goed voor toekomstwaarde! 

• Keuze voor A++ of zuiniger: je kunt 104% blijven lenen 



STAP 1: VOORDAT U DE GROND KOOPT 

EPC 
(woningbouw) 

Label 

EPC ≤ 0,2 A ++++ 
 

0,2 < EPC ≤ 0,4 A +++ 

0,4 < EPC ≤ 0,6 A ++ 

0,6 < EPC ≤ 0,8 A + 

0,8 < EPC < 1,05 A 



STAP 1: VOORDAT U DE GROND KOOPT 

Nu het geld niet voor energie-investering? 

 

Bereid je woning voor! 

• Isoleer heel erg goed  

• Ontwerp je dakvlak op de zon 

• Houd ruimte voor de warmtepomp 

  



STAP 1: VOORDAT U DE GROND KOOPT 

Onzeker? Over tijd, geld en eindkwaliteit? 

• Laat er een professional naar kijken 

• Kleine moeite, groot plezier 
 

 



STAP 1: VOORDAT U DE GROND KOOPT 

Financiële planning: 

Voor hypotheek meestal bouwvergunning en koop-aannemings-

overeenkomst benodigd. 

 

 Tips: 

• Kaveloptie: in Hardenberg zijn hier geen kosten aan 

verbonden (fijn!) 

• Grond pas afnemen als je de bouwvergunning hebt 

• Kosten die je tot die tijd betaalt (voorfinanciering): uit eigen 

geld of persoonlijke lening die onderdeel wordt van de 

hypotheek (bespreken met bank) 

• Afspraken maken met bijvoorbeeld aannemer over 

financiering van de voorbereidingskosten 

 



                        

Verleden       Heden 

 

 
            -aanneemsom-                                                          - aanneemsom- 

 

                   grondkosten                                  grondkosten 
                               
 
    -voorbereiding-                                                          -voorbereiding- 

 
start                                        oplevering                     start                                       oplevering 

 

          te financieren         grond                           te financieren 

              eigenaar 

     

CPO / zelfbouw 

STAP 1: VOORDAT U DE GROND KOOPT 



STAP 2: GRONDOPTIE 

De grondoptie, die je vast al genomen had, vastleggen 

 

Vervolgens: 

• Keuze maken: alleen bouwen of in een collectief 

 

Collectief? Maak goede afspraken met elkaar over: 

• Op welke manier nemen we besluiten? 

• Welke betalingen doen we gezamenlijk? Hoe innen we het geld? 

• Welke contracten sluiten we af? Voor welke kosten? 

• Wat als iemand uitvalt? Hebben we daar iets voor geregeld    

   (achtervang)? 



STAP 3: ONTWERP 

Hèhè, het leuke werk kan beginnen! 

 

Je huis op maat!  

 

• Wensen op papier 

• Plattegronden als voorbeeld 

• Foto’s als voorbeeld 

 

 Keuze 

• architect met constructeur en energieadviseur 

• Woning uit catalogus van aannemer 

 

  



STAP 3: ONTWERP 

Met architect altijd duurder?  

Nee!  Een goede architect helpt met het ontwerp binnen je budget.  

 

Spreek wel goed af wat hij (of zij) voor je doet: 

 

Leg vast dat: 

• Alles wat je zelf niet had kunnen bedenken in zijn offerte moet zitten. 

• Wijzigingen op aangeven van Welstandscommissie voor zijn kosten. 

• Coördinatie van de andere adviseurs liggen bij hem 

• De bouwvergunning verleend moet worden op zijn stukken 

(aanvullingen voor zijn rekening) 

• Onderhandel je over de prijs: stem dan goed af wat je krijgt en wat 

niet. 

• Communiceer budget en wat daarin is begrepen (incl. BTW!!) 



STAP 3: ONTWERP 

Overige adviseurs: 

 

Constructeur: maakt tekeningen en berekeningen die er voor zorgen dat je 

huis overeind blijft staan. Welke wanden zijn dragend, hoe dik moeten die 

zijn, moeten er stalen balken in de vloeren of boven de ramen? 

 

Energieadviseur: rekent uit en denkt mee hoe je huis zo goed mogelijk 

energiezuinig gemaakt kan worden. Zodat deze voldoet aan de regels, of 

aan eventueel lager energieverbruik als jij dat wilt. 

  

 Kostendeskundige: Je kunt een onafhankelijke kostenberekening 

 laten maken van het ontwerp van je huis. Zo weet je of het bij je 

 budget past. Dit kan je ook aan de aannemer vragen. 

 



STAP 4: VERGUNNING 

• De architect stelt de vergunningsaanvraag op, samen met de 

constructeur en energieadviseur 

• Indienen bij de gemeente Hardenberg, behandeltijd 8 weken 

• Na afgifte vergunning 6 weken bezwaar mogelijk, daarna onherroepelijk 

bij geen bezwaar. 

• Bouw je samen? Maak er één vergunningsaanvraag van, dan kan je op 

hetzelfde moment gaan bouwen. 

 

• Advies: stem vooraf met de gemeente goed af over je 

bouwplan, zodat je niet verrast wordt als je plan al definitief is 

(tussengesprekken in verschillende ontwerpfases) 

 

 

 



STAP 5: INKOPEN VAN DE BOUW 

• Bouwteam of Aanbesteding 

• Bouwteam = op basis van VO of DO prijzen opvragen en in 1:1 situatie 

tot eindprijs op basis van bestek en tekeningen komen 

• Aanbesteden = compleet pakket van eindsituatie en prijzen opvragen 

 

Altijd: 

• Spreek af dat alles wat er niet in zit en wat je als consument mag 

verwachten er wel in zit.  

• Maak een lijst met afspraken in voor jou begrijpelijke taal die altijd 

boven zaken in het bestek gaan.  

• Geef de aannemer formeel de tijd dit te controleren en eventueel de 

prijs aan te passen. Leg dit vast. 

 

  

 

 



STAP 5: BOUWEN, OPLEVEREN, GARANTIES 

• Aannemerselectie belangrijk: kies solvabele partij met ervaring 

• Werk met goede garanties (woningborg of swk) 

• Betaal facturen altijd achteraf (overwaarde op de bouw) 

• Maak afspraken over kijkdagen / momenten op de bouw 

• Vooroplevering: eis dat alles gereed is inclusief garanties, 

revisietekeningen en gebruikshandleidingen. Volledig in een map 

• Oplevering: ronde door de woning, opleverlijst, betaling laatste termijn 

in depot 

• Sleuteloverdracht 

 

 Advies: 

• Neem bij oplevering een onafhankelijk bouwadviseur mee, 

Maak duidelijke, schriftelijke afspraken binnen welke termijn 

opleverpunten/gebreken opgelost worden door aannemer 

 

 

 



STAP 6: INRICHTEN 

• Keuken zorg voor voldoende aansluitpunten / groepen 

• Badkamer zorg voor aansluitpunten op juiste plek in vloer en wand 

• Toilet 

• Vloeren 

• Verlichting 

• Fijn schuurwerk – schilderwerk binnen 

• Gordijnen 

• Terras 

• Oprit 

• Tuin en erfafscheiding 

 



EN DAN… GENIETEN! 

Wat wonen 

we hier 

heerlijk! 



VAN KAVEL TOT DROOMHUIS 


