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Aandachtspunten
Aanbouw
Wat bespreek je met de aannemer?

Het is een klus die de meeste mensen door een aannemer laten doen: een aanbouw. Ideaal voor meer 

ruimte in huis. Maar voordat je de aanbouw laat plaatsen, heb je duidelijke wensen en afspraken nodig. 

Waar moet je op letten als de aannemer een offerte komt opmaken? Met deze aandachtspunten ben je 

goed voorbereid.

MAATWERK OF PREFAB 

Een prefab-aanbouw wordt in een fabriek gemaakt en 

in één keer geplaatst. Dit is de snelste en goedkoopste 

optie. Een aanbouw op maat is duurder, maar je hebt 

meer vrijheid in het ontwerp.

UITSTRALING

Welke uitstraling moet de aanbouw krijgen, zodat deze 

past bij je woning en interieur? Denk hierbij aan modern 

of klassiek, met een plat of een schuin dak.

FUNDERING

Welke fundering krijgt de aanbouw? Dit is afhankelijk van 

de soort grond waarop je bouwt en het gewicht van de 

aanbouw. Bij veengrond heb je bijvoorbeeld heipalen 

nodig, bij zandgrond niet. Een constructeur bepaalt de 

juiste fundering; een aannemer heeft vaak een vaste 

constructeur met wie hij samenwerkt, maar je kunt er 

ook zelf een regelen.

DOORGANG

Hoe maakt de aannemer de doorgang naar je woning? 

Vraag na wat hij precies wegbreekt. Gaan de binnen- en 

buitenmuur er bijvoorbeeld helemaal uit, dan moet de 

gevel wel worden opgevangen. Meestal gebeurt dit met 

een stalen draagconstructie.

AANSLUITING

Hoe maakt de aannemer de aansluiting van het dak 

met de gevel? Aannemers maken vrijwel altijd een 

loodverbinding, die wordt ingeslepen of opgezet tegen 

de binnenmuur. Inslijpen is goedkoper, maar de kans op 

lekkage is dan groter.

MATERIALEN

Welke materialen moet de aannemer gebruiken? 

Denk bijvoorbeeld aan de soort en kleur baksteen 

en het materiaal voor de kozijnen, dakbedekking en 

dakrandafwerking (hout of kunststof). 

Wat kost het laten plaatsen van een aanbouw? Om je een idee te geven, hebben 

we gemiddelde prijzen op een rij gezet. Deze cijfers kun je als indicatie gebruiken 

voor het bepalen van je budget. Bekijk hier de prijzenTip

https://www.constructeursregister.nl/
https://www.eigenhuis.nl/wonen/verbouwen/wat-kost-verbouwen#/
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HEB JE VRAGEN? OF ADVIES NODIG? 

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN JE GRAAG.

Onze ledenservice is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 21.00 uur.  

Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Bezoek eigenhuis.nl/contact of bel 033 450 77 50.
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ISOLATIE

Hoe wil je de uitbouw isoleren? Kies voor de ramen 

bijvoorbeeld voor HR++glas of triple glas. Voor het 

isolatiemateriaal geldt: hoe hoger de R-waarde, hoe 

beter. Goed isolerend materiaal heeft een R-waarde van 

rond de 4. Onderzoek eventueel ook de mogelijkheid 

zonnepanelen te plaatsen op het dak van de aanbouw.

RAMEN EN DEUREN

Waar komen eventuele ramen en deuren? Zorg dat je 

straks voldoende daglicht hebt. Je kunt bijvoorbeeld ook 

kiezen voor een lichtkoepel in het dak. 

VENTILATIE

Krijgen de ramen ventilatieroosters? Goede ventilatie is 

essentieel voor een gezond binnenklimaat. Bij een gebrek 

aan ventilatie neemt de luchtvochtigheid toe en ontstaat 

een ideaal leefklimaat voor schimmels en huisstofmijt.

ANTI-INBRAAK

Hoe inbraakwerend moet het hang- en sluitwerk zijn? 

Kies bijvoorbeeld voor hang- en sluitwerk met het SKG-

keurmerk. 

ELEKTRA

Hoeveel elektra- en lichtpunten wil je in de aanbouw en 

op welke plek? Ga je een werkplek creëren, dan kun je een 

vaste internetaansluiting overwegen.

VERWARMING

Hoe ga je de aanbouw verwarmen? Een nieuwe aanbouw 

is een goede aanleiding om vloerverwarming aan te 

leggen. Of wil je liever extra radiatoren?

AFWERKING

Wat is het afwerkingsniveau? Wat doe je bijvoorbeeld 

met de muren en het plafond? Deze kun je bijvoorbeeld 

behangklaar of sausklaar laten opleveren.

          VERGEET DE BUREN NIET

Wil je jouw aanbouw op de erfgrens plaatsen, dan heb je toestemming nodig 

van de buren. Komt de aanbouw op de erfgrens, dan is de muur gezamenlijk 

eigendom. De buren kunnen die muur dan bijvoorbeeld gebruiken voor een eigen 

aanbouw. Lees meer over de regels rondom de erfgrens

Tip

https://www.eigenhuis.nl/wonen/huis-duurzaam-maken/buren/regels-erf-en-erfgrens#/

