
- Begeleiding van ontwerp tot oplevering

- Digitale bouwkundige tekeningen maken

- Constructieve berekeningen maken

- Begeleiding van de bouwaanvraag

- Uitrit- en aanlegvergunning aanvragen

- Sloopvergunning aanvragen

- Kapvergunning aanvragen

- Bouwvergunning aanvragen

- Milieuvergunning aanvragen

- Gebruiksvergunning aanvragen



Aannemer
U wilt voor uw opdrachtgever een omgevingsvergunning aanvragen 
en deze op een professionele manier aanleveren…

U heeft voor uw opdrachtgever de tekeningen en berekeningen ingediend bij de 
gemeente, maar krijgt nu de ene na de andere brief. De gemeente wil meer details zien. 
Uw opdrachtgever wordt ongeduldig en vraagt zich af of uw bedrijf wel de geschikte 
partner is.  

De adviseurs van DAR Bouwadvies BV worden al jarenlang door verschillende gemeenten 
ingehuurd om omgevingsaanvragen te beoordelen. Door deze interne werkervaring 
kunnen wij de omgevingsaanvraag met gepaste snelheid door de  procedure begeleiden. 
U heeft dan geen omkijken meer naar de gecompliceerde maar noodzakelijke 
bouwaanvraagprocedure. 

Voor het aanvragen en aanleveren van een complete en professionele    omgevingsvergunning 
bent u bij DAR Bouwadvies BV aan het juiste adres!

Ondernemers
U wilt bouwen, verbouwen of slopen…

Die boom staat in de weg, u wilt reclame maken op uw bedrijfspand of er moet een 
tijdelijke steiger geplaatst worden. Voor al uw activiteiten op het gebied van (ver)bouw, 
wonen, monumenten, milieu, natuur en ruimte heeft u een vergunning nodig. 

Als ondernemer wilt u bezig zijn met uw bedrijfsvoering, niet met omgevingsvergunningen. 
DAR Bouwadvies BV is specialist in het opstellen, aanvragen en begeleiden van een 
omgevingsvergunning. Van ontwerp tot oplevering, wij ontzorgen u maximaal. Dan kunt 
u doen waar u goed in bent!

Particulieren
U wilt (ver)bouwen…

Door de gemeente wordt u overladen met beperkende wet- en regelgeving, terwijl u juist 
op zoek bent naar de mogelijkheden. 

DAR Bouwadvies BV helpt u graag. Door onze interne werkervaring binnen gemeenten 
kennen wij de wet- en regelgeving. Wij onderzoeken het bestemmingsplan, de 
welstandsnota en de technische eisen uit het bouwbesluit. Op basis daarvan presenteren 
wij u de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Vervolgens vragen wij voor u de 
vergunning aan, compleet met alle tekeningen, berekeningen en benodigde rapporten.

De dienstverlening van DAR Bouwadvies BV stopt niet zodra u de omgevingsvergunning 
heeft. Wij hebben namelijk uitstekende contacten met aannemers en kunnen ervoor 
zorgen dat er sneller en goedkoper gebouwd wordt. Dan kunt u zich richten op de 
indeling en inrichting!

Bouwkundig advies op maat
Wij nemen de ambtelijke zorg uit handen en begeleiden uw 
bouwaanvraag van ontwerp tot omgevingsvergunning!

Contact

Wist u dat u door staffelprijzen hoge kortingen kunt ontvangen? Graag komen wij 
vrijblijvend op een voor u geschikt moment langs om de mogelijkheden bespreken. Mocht 
u meer informatie willen dan kunt u terecht op onze website: www.darbouwadvies.nl. 


