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Bouw
Kollektief

EEN VERNIEUWEND WONINGCONCEPT VOOR DE
STARTER MET DOORZETTINGSVERMOGEN.

In de huidige woningmarkt is het vinden van een betaalbare woning voor
starters bijna onmogelijk. Daarom ontwikkelen we casco
woningbouwprojecten en ondersteunen we de koper bij de afbouw.

Zo wordt een betaalbaar droomhuis weer mogelijk.

◆ is een handige starter of doorstromer
in de woningmarkt, met veel
enthousiasme en
doorzettingsvermogen.

◆ maakt met onze hulp gebruik van
innovatieve bouwmethoden en
eenvoudige, maar slimme
technieken.

◆ bouwt meteen aan de overwaarde
van zijn of haar woning.

◆ koopt niet alleen de casco woning.
Maar ook alle afbouwpakketten,
inclusief tutorials.

◆ heeft grote keuzevrijheid bij de
indeling en de inrichting van zijn of
haar woning.

◆ is onderdeel van een kollektief met
alle bewoners van het woonblok. Er
ontstaat dus direct verbinding
tussen de buren en hun omgeving.

De koper van een BouwKollektief woning...

Kijk voor meer informatie op www.bouwkollektief.nl
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Hoe werkt het precies?

Gemeente

Locatie

1

Samen met de gemeente zoeken
we naar geschikte locaties. Een
mooie plek voor de unieke kans die
we de starters bieden: een
betaalbare nieuwbouwwoning.

BouwKollektief

Financiering

3

BouwKollektief is een vernieuwend
woningconcept voor starters met
doorzettingsvermogen. We
ontwikkelen cascowoningen met
afbouwpakketten en ondersteunen
de koper bĳ de afbouw.

Kopers

Het afbouwen van de cascowoning
doen de kopers met familie en
vrienden. Daarnaast zĳn ze
onderdeel van het BouwKollektief
in hun blok. Daar delen ze
ervaringen, helpen ze elkaar en
werken ze samen naar hun
einddoel.

BouwMethoden.nl

BouwMethoden.nl biedt kennis en
materiaal zodat kopers zich
overtuigd voelen om het
onmogelĳke, mogelĳk te maken:
Een betaalbare woning die ze zelf
afgebouwd hebben tot hun
droomhuis.

Afbouw
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Bank

Ontwikkeling

2

Bĳ verschillende banken kan de
koper zowel voor de grond, het
casco, alle afbouwpakketten en
bĳkomende kosten een financiering
krĳgen.

Aannemer

Ruwbouw

4

De aannemer zorgt voor de
fundering, het dak, de gevels,
buitendeuren- en ramen. Daarnaast
worden ook de basisaansluitingen
op elektra, water en het riool
geregeld. De perfecte basis om de
klus te starten.

Waarom is BouwKollektief zo goedkoop?

Een reguliere nieuwbouwwoning

Aankoop grond € 60.000 - € 70.000,-

Ontwikkeling en
bouwkosten € 140.000,-

Totaal € 200.000 - € 210.000,-

Aankoop grond € 60.000 - € 70.000,-

Ontwikkeling en
bouwkosten casco € 85.000,-

Afbouwpakketten € 25.000,-

Zelf afbouwen -

Totaal € 170.000 - € 180.000,-

Een woningBouw
Kollektief

Bouw
Kollektief
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Om van je nieuwe woning een droomhuis te maken, moet er heel wat
gebeuren. Wij zijn er van overtuigd dat dit helemaal goed komt met een
flinke dosis doorzettingsvermogen. En wat hulp van ons natuurlijk.

Zo wordt het onmogelijke weer mogelijk:
Een betaalbare nieuwbouwwoning, die je zelf afgebouwd hebt.

◆ Een online videoplatform waar
alle stappen van de afbouw
uitgelegd worden.

◆ Werktekeningen en overige
informatie zijn te downloaden.

◆ Op maat samengestelde
afbouwpakketten waar alles in zit
om jouw woning af te bouwen.

◆ Al het benodigde gereedschap.

Wat biedt BouwMethoden?

Kijk voor meer informatie op www.bouwmethoden.nl
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Wat doet de koper allemaal zelf?

ElektraVentilatiesysteem Water
aansluitingen

Afvoer
aansluitingen

IsolatieBinnenwanden Binnendeuren
en kozijnen Plafonds

Verwarmings-
systeem Badkamer WC Keuken
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