
    Hoe Koop ik een Nieuwbouwhuis en  
waar moet ik op letten? 

 

                veelzijdig  
vakbekwaam  
vertrouwd 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
“U hoort weleens van die horrorverhalen over  
nieuwbouwprojecten. Juiste informatie en 
onafhankelijke begeleiding voorkomt erger' '

zonder 
ergernis 
je huis 
kopen, 
het kan 
echt! 

 Als u een nieuwbouwwoning koopt dan weet u vaak wat het kost,  
welke locatie, het grondoppervlak in m2 en de uitstraling. 
  
Zoals u in de media vaak hoort, wordt er door sommige aannemers 
in de markt niet voorzichtig met uw nieuwbouw woning omgesprongen. 
  
Vaak hoort u ook berichten van dit hoort zo in de bouw en de  
installateur zegt dat het goed is, maar klopt dit wel wat zij zeggen? 
  
Het verbaast me altijd hoe weinig mensen weten wat zij gekocht hebben, 
welke CV ketel en WW voorziening, hoe zit het met de ventilatie, krijgen 
we radiatoren of vloerverwarming en misschien wel vloerkoeling.  
  
Kopers volgen niet de stappen: kennismaken, dan elkaar nader leren  
kennen om vervolgens echt van elkaar te gaan houden.  
  
Het kopen van een huis is spannend, want er komt een hoop op je af.  
 
Begin jij binnenkort ook met jou nieuwbouwwoning van je dromen en  
wil je bouwbegeleiding of een opleverkeuring contacteer ons kijk  
vrijblijvend op www.wonen-in-brabant.nl voor meer informatie. 
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