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Dé checklist voor jouw
verbouwing!

Checklist verbouwen



Schrijf uw ideeën met betrekking tot de renovatie of
verbouwing op
Bepalen van de stijl met betrekking tot de renovatie of
verbouwing

Zet al uw wensen op een rijtje

1. Vooraleer verbouwingen uit te
laten voeren

1

Bepaal een budget voor de renovatie- of
verbouwingswerken
Vraag rond in uw omgeving naar ervaringen van mensen
met aannemers

Controle bij de gemeente of er mogelijks vergunningen
vereist zijn of niet
Maak een planning met uitvoeringsdatum op basis van
de interessantste offerte

De beste vakman vind je door gratis én vrijblijvend offertes op
te vragen. Dat kun je hier doen.

https://www.offerteadviseur.nl/categorie/bouw/verbouwing/offerte/


Verloopt de uitvoering volgens plan en zijn er geen
vertragingen in het schema?
Zijn de benodigde materialen voor de aannemer tijdig
geleverd?

Hou tijdens de verbouwing steeds contact met de aannemer

2. De uitvoering van de
verbouwing

2

Wordt het afvoeren van het bouwafval geregeld?

Blijft de bouwplaats netjes en verzorgd?

Zijn de onderaannemers volgens afspraak op post?
Hou de betalingstermijnen van de vakman in het oog.
Vaak wordt gewerkt met voorschotten.
Zet de eventuele meerkosten op papier en wees er zeker
van dat ze uw budget niet overschrijden.
Eventuele schade dient te worden gemeld bij de
aannemer en / of verzekeringsmaatschappij.



3. Na uitvoering verbouwing

Ga na op het slot van de deur geen problemen vertoont

Zijn de verbouwingen of renovatiewerken volgens
afspraak afgerond?

Wanneer zullen de vastgestelde gebreken verholpen zijn?

Werd er een opleveringsrapport opgesteld door
aannemer en / of architect?

Werd de beglazing in uw huis niet beschadigd?

Controleer het sanitair in huis

Is er een groepenschema voor de elektriciteit?

Werd de service handleiding meegeleverd?

3

Hou de technische omschrijving evenals offerte en
tekeningen bij de hand.

Is al het bouwafval verwijderd?

Zijn alle verfspatten, resten van lijm en cement sluiers
verwijderd?
Controleer of alle ramen en deuren nog goed open en
dicht kunnen


