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Kosten woning
laten bouwen
U gaat uw droomwoning laten bouwen. Dat 

is fantastisch! Maar waar moet u op letten? 

En wat zĳn de kosten van het laten bouwen 

van een woning? We helpen u graag op weg 

met een paar onmisbare tips.

We leggen eerst uit wat de voordelen en nadelen zijn van prefab bouwen, 

houtskelet bouwen en traditioneel bouwen, zodat u bij uw prijsvergelijking geen 

appels met peren vergelijkt. Waar moet u op letten bij de keuze van een aannemer, 

en wat mag u voor, tijdens en na de bouw van uw aannemer verwachten?

Wat zijn de voordelen
en nadelen van prefab?

Voordelen Nadelen

Snelle bouwtĳd

Minder last van onwerkbare
omstandigheden tĳdens bouw

Mogelĳkheid circulair bouwen

Mindere flexibiliteit op bouwplaats
- alles moet perfect passen

Mogelĳk lichte constructies waardoor
geen accumulerend vermogen en minder
geluidwering

Hoge kosten bĳ eenmalige uitvoering
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Wat zijn de voordelen en
nadelen van traditioneel bouwen?

Langere bouwtĳd op de bouwplaats

Gevoeliger voor onwerkbare omstandigheden
op de bouwplaats

Voordelen

Bĳ eenmalige uitvoering goedkoper

Hoge ontwerpvrĳheid en flexibiliteit
op de bouwplaats

Stevige constructie en daardoor
geluidswerend en duurzaam

Lange levensduur en hogere waarde
bĳ herverkoop ten opzichte van
prefab woning 

2

Wat zijn de voordelen en
nadelen van houtskeletbouw?

Voordelen

Lichter fundament volstaat

Snelle bouwtĳd

Droge bouwmethode

Meer aftimmeren

Lichte, houten constructies waardoor
geen accumulerend vermogen en
minder geluidwering

Hoge kosten bĳ eenmalige uitvoeringen

Nadelen

Nadelen



Waar moet u op letten bij
de keuze van een aannemer?
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Uw droomwoning bouwen, dat moet geen nachtmerrie worden. Daarom geven we u graag een aantal 

tips om een aannemer te kiezen voordat u een afspraak maakt. 

Bĳ het bouwen van een droomwoning komt veel 

meer kĳken dan alleen bouwen. Check daarom of 

de aannemer ervaring heeft met bĳvoorbeeld 

bouwaanvragen en woningbouwprojecten. En of 

de aannemer extra tools voor u als klant aanreikt, 

zoals een online klantenportal of bouw- en 

kopersbegeleiding. 

Kies een aannemer die aangesloten is bĳ 

Bouwgarant of Woningborg. Dit zĳn onmisbare 

keurmerken voor kwaliteit. Daarnaast is het 

belangrĳk om te checken of uw aannemer 

aangesloten is bĳ Bouwend Nederland. 

Controleer ook of uw aannemer ISO9001 en 

VCA-gecertificeerd is.

Check de certificaten
en keurmerken.

Vanzelfsprekend mag u van uw aannemer verwachten dat uw droomwoning gerealiseerd wordt. U 

mag van uw aannemer verwachten dat er duidelĳke afspraken met u worden gemaakt en dat deze 

afspraken ook worden vastgelegd en nagekomen. Een goede aannemer kenmerkt zich door 

vakmanschap, kwaliteit en het leveren van prestaties. Tenslotte mag u transparantie van uw 

aannemer verwachten – van eerste afspraak tot na de oplevering – en uiteraard eerlĳke prĳzen. 

Wat mag u als particulier
verwachten van uw aannemer? 

Check de
referenties.
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Heeft u vragen over de kosten van het bouwen van een woning? Of wilt u weten wat de 

mogelĳkheden zĳn om uw huidige koopwoning om te toveren tot droomwoning?

Onze vakmannen adviseren u graag.

Neemt u contact op via 0561 688 710 of mailt u naar info@delfsmabouw.nl.

Dan is de eerste stap gezet!

Heeft u vragen? 


