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Vooreerst willen wij u danken voor de interesse in ons Architectenbureau. 
 
Meestal gaan we als volgt te werk : 
 
Geïnteresseerde stuurt ons in eerste instantie zoveel mogelijk info op : 

� Gegevens bouwheer : 
 Naam :   …………………………………………………….…………………………… 

Adres :   …………………………………………………….…………………………… 
   …………………………………………………….…………………………… 
Tel. :   …………………………………………………….…………………………… 
Gsm ………….… : …………………………………………………….…………………………… 
Gsm ………….… : …………………………………………………….…………………………… 
E-mail ………….. : …………………………………………………….…………………………… 
E-mail ………….. : …………………………………………………….…………………………… 

� Adres waar men wil …………………………………………………….…………………………… 
(ver)bouwen :  …………………………………………………….…………………………… 

    …………………………………………………….…………………………… 
� Kopij van het plan van de grond. 

(dit moet men toch op een gegeven moment hebben om een geldige bouwaanvraag 
in te dienen). 

� Schets, plannetje of korte toelichting wat men van zin is, 
of welke ideeën men momenteel reeds heeft. 

� Eventueel foto’s van de bestaande grond, of het bestaande eigendom. 
� Eventueel ook foto’s of voorbeelden (uit tijdschriften of andere bronnen) van zaken waar men 

zich op inspireert, die men goed of mooi vindt, in welke aard men wil werken, … 
 
 
Het komt erop neer dat er op die manier reeds een beeld ontstaat van de omvang van de opdracht.  
U kan dit per mail sturen, of per post.  Alle info wordt U teruggestuurd als het geen kopijen betreft. 
 
Vervolgens kan ik jullie dan een werkwijze en ereloonvoorstel terugsturen. 
 
Indien dit zowat in de lijn van de verwachtingen ligt, en U wenst verder samen te werken, dan wordt 
er een afspraak gemaakt om alles te overlopen, en gedetailleerder te bespreken, ideeën uit te 
wisselen, … 
 
Vervolgens kan er dan aan de verdere uitwerking van de opdracht gestart worden. 
 
We kunnen U ook, indien gewenst, als optie de eventuele veiligheidscoördinatie aanbieden, en de 
eventuele EPB-berekeningen. 
 
Voor bijkomende informatie kan U ook op bovenvermelde gegevens of op het gsm-nummer : 
0475 / 45 60 96 terecht. 
 
Bij voorbaat dank. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Architect Bart Van Loon 
 


