DAR Bouwadvies BV

Bouwkundig advies op maat
Diverse gemeenten huren ons in om vergunningen te toetsen. Wij geven vervolgens
het advies om een aanvraag al dan niet te vergunnen. Door deze intern opgedane
kennis zijn wij in staat om snel en tegen zeer lage kosten vergunningen aan de
vragen. DAR Bouwadvies BV begeleidt u stap voor stap door de procedure van een
omgevingsvergunning. Wij stellen een plan van aanpak op, voeren overleg met de
vergunningverlenende instantie en dragen zorg voor de benodigde tekeningen en
berekeningen.

Ontwerp
De eerste ideeën worden uitgewerkt in een voorlopig ontwerp.
Hiermee kunt u offertes opvragen en bij de gemeente toetsen of uw
bouwvoornemen haalbaar is. Het definitieve ontwerp bevat meer
gedetailleerde informatie, zoals de bouwvorm, de verhoudingen en het
materiaalgebruik.

Bouwkundige tekeningen
Zonder bouwkundige tekeningen is de aanvraag voor een
omgevingsvergunning niet compleet. DAR Bouwadvies BV maakt
bouwkundige plattegronden, doorsneden en geveltekeningen. Ook
tekeningen met alle technische gegevens van de wanden, vloeren en
daken vallen hieronder.

3D visualisaties
Een bouwtekening in 3D geeft een realistisch beeld van het
uiteindelijke resultaat. DAR Bouwadvies BV maakt 3D visualisaties
van nieuwbouw, verbouw of renovatie. Ook kunnen papieren
bouwtekeningen omgezet worden naar digitale 3D bestanden.

Onderzoeksrapporten/berekeningen
Voordat er een vergunning verleend kan worden, moeten er diverse
onderzoeken plaatsvinden, onder andere naar het daglicht, de
ventilatie en de flora en fauna om de omgeving. Voor het uitvoeren
van deze onderzoeken en het maken van de bijbehorende rapporten en
berekeningen kunt u terecht bij DAR Bouwadvies BV.

Constructieve berekeningen
DAR Bouwadvies BV maakt constructieve berekeningen en tekeningen
van de draagstructuur van alle bouwkundige dragende elementen zoals
de fundering, heipalen, vloeren, balken, het dak, kolommen, in staal, beton
of hout.

Controle tijdens de bouw

Zodra de bouw begint, staat u er niet alleen voor. DAR Bouwadvies BV
controleert in deze fase of alles goed en volgens de regels verloopt. Zo komt
u niet alsnog voor verrassingen te staan.

