Checklist
Bouwen of verbouwen is vaak heel leuk, maar het kan ook spannend zijn.
Weten waar u aan toe bent, helpt in ieder geval om de juiste keuzes te kunnen
maken.
Wij helpen u graag straks met uw totaalrenovatie, of andere
bouwwerkzaamheden en wij helpen u graag met het maken van een goede en
scherpe marktconforme offerte. Om een goed onderbouwde offerte te
kunnen maken, hebben wij de juiste informatie nodig. Om u hierbij te
ondersteunen, kunt u onze checklist gebruiken.

Offerte aanvragen
Een offerte betekent een uitgewerkte calculatie, een overzicht van
werkzaamheden en een helder kostenoverzicht. Wij kunnen deze maken op
basis van uitgewerkte informatie. Wanneer u een offerte wenst, dan vragen wij
u de volgende gegevens toe te sturen:
1.
2.
3.
4.
5.

Een tekening gemaakt door een architect, of een professionele tekening
gemaakt door uzelf
Foto’s van de ruimten die het betreft
Uw wensen ten aanzien van planning
Overige belangrijke informatie
Uw contactgegevens

De tekeningen en de foto’s kunt u sturen via e-mail naar info@aannemerbos.nl
t.a.v. Joost Bos, de overige informatie kunt u toesturen via ons offerteformulier
(https://www.aannemerbos.nl/offerte/)

Indicatie aanvragen
Wij helpen u graag met het maken van een indicatie. Zo kunt u uw budgetten
bepalen, of beslissen of u uw project daadwerkelijk wilt laten uitvoeren.
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Voor het maken van een indicatie ontvangen wij graag het volgende van u:
1.
2.
3.
4.

Foto / foto’s van de ruimte
Situatieschets inclusief afmetingen, van de ruimte(n) zoals deze nu zijn
Situatieschets van uw gewenste situatie
Een beschrijving per ruimte waarin u aangeeft wat uw wensen zijn, en wat
daarvoor veranderd moet worden.
5. Uw eventuele planning
6. Overige belangrijke informatie
7. Uw contactgegevens
Uw foto’s en situatieschetsen kunt u sturen naar info@aannemerbos.nl t.a.v.
Joost Bos, de overige informatie kunt u toesturen via ons offerteformulier
(https://www.aannemerbos.nl/offerte/). Geeft u bij uw aanvraag aan dat het
gaat om een indicatie.

Het vervolg
Het is momenteel erg druk in de bouw, en zo ook bij ons. Het kan hierdoor een
aantal weken duren alvorens wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen.
Het plannen van een goedgekeurde offerte doen wij momenteel over 3 – 6
maanden.

Hulp nodig? Vragen?
Wilt u hulp bij uw aanvraag, of heeft u op dit moment vragen die niet over
prijzen of over planning gaan? Bel ons dan gerust op via: 030-2202647

Veel succes met de voorbereiding van uw project!
Het team van Aannemer Bos
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