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Checklist ontwikkelen van 
vastgoedprojecten
Rendabele vastgoedprojecten zijn het resultaat van onderbouwde expertise, 
goede planning en een flexibele managementvaardigheden. We hebben bij 
Comacon een checklist ontwikkeld die ons helpt om onze projecten in goede 
banen te leiden. 

Selecteer de meest geschikte architect om een vlekkenplan op te maken op een eventueel 
aan te kopen projectgrond. Maak een haalbaarheid- en rendementsberekening van uw 
potentieel project volgens uw visie en strategie. Houd hierbij rekening met realistische ver-
wachtingen in functie van de artistieke voorstellen van de architect.

Zorg voor een correcte bouwkostraming die in detail wordt uitgewerkt volgens bepaalde 
materiaalkeuzes en stelposten zoals bijvoorbeeld keukens en vloeren. Locatie en funderings-
technieken zijn belangrijke aandachtspunten om de juiste grondprijs te bepalen.

Zijn de vooropgestelde verkoopprijzen realistisch? We zorgen voor een marktonderzoek tot 
op het niveau van bevragingen met de lokale bevolking en immobiliënmakelaars. Zorg dat 
ze steeds worden ze geëvalueerd en geoptimaliseerd. Uw project valt of staat met de juiste 
prijzen.

Begin met het bekijken van de haalbaarheid van een vastgoedproject

Er zijn verschillende formules om grond aan te kopen. Informeer over de verschillende 
mogelijkheden.

In deze fase heeft de juiste aankoopprocedure belangrijke gevolgen voor het rendement van 
het totale project. Voorzie de nodige clausules in het aankoopcontract.

Slim grond aankopen voor uw project

Goede afspraken over de samenwerking tussen bouwheer en aannemer zijn de basis van alle 
succesvolle vastgoedtrajecten die gerealiseerd zijn.

Voorzie de nodige samenwerkingsvoorwaarden. Wanneer het goed gaat, heb je geen nood 
aan een contract. Houd steeds rekening met zaken die kunnen fout lopen. 

Kies de juiste samenwerking met uw aannemer 
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Via Building Information Modeling (BIM) kunnen vastgoedprojecten tijdens het hele 
ontwikkelingsproces op digitale en interactieve manier worden opgevolgd. 

Maak een algemene planning op van al de processen die opgevolgd dienen te worden en stel 
de juiste partijen aan. 

Stel een projectteam binnen het BIM model samen en bespreek met al de betrokken 
partijen het voorontwerp in functie van de bouwkostraming en uw eisen. Dankzij dit model is 
het eenvoudig om op voorhand.

Ieder lid van het aangeduide team controleert zijn specifieke punten, zoals stabiliteit en EPB, 
in functie van de afgesproken bouwmethode en vereisten qua kostprijs en esthetiek. Dit alles 
met steeds het bouwbudget in het achterhoofd.

Maak een sterk ontwerp dat realistisch is uitgewerkt 

Stel een lijst samen van mogelijke aannemers die u gaat aanschrijven voor uw specifiek 
project. Maak een strenge selectie op basis van de offertes, referenties en garanties maar 
ook hun financiële achtergrond en planning. Bezorg hen al de correcte informatie om een 
correcte prijs te bekomen.

Zorg voor transparante prijsaanvragen

Kies de partij die volgens u het meest geschikt is om uw project uit te voeren. Let hierbij op 
dat u forfaitair gaat afsluiten zodat u later voor geen extra budgettaire verrassingen komt te 
staan. Om forfaitair te kunnen afronden moet u aan vele vragen van de aannemers kunnen 
voldoen zoals grondkwaliteit en stabiliteit.

Handel gepast voor een correcte bestelling van de werken/diensten 

Bedenk voor de opvolging van uw vastgoedproject een digitaal systeem om volgens de 
planning en het budget uw gedroomd resultaat te verwezenlijken.

Een goede opvolging van de uitvoering is noodzakelijk
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De juiste strategie bij verkoop of verhuur van uw vastgoedreali-
satie bepaalt uw rendement 

Doe een marktonderzoek en verkoopsprijsbepaling in functie van netto rendement

Laat uw project in ontwerpfase nakijken in functie van verkoopbaarheid. 

Bepaal een verkoopstrategie en marketingbudget.

Stuur eventueel de strategie bij in functie van de marktveranderingen.

Contacteer ons voor bijkomende vragen over de checklist 


