
Wat DAR Architect voor uw organisatie kan betekenen:

• Haalbaarheidsstudies: Het verzorgen van de haalbaarheidsstudies en het opstellen van een

 programma van eisen voor uw bouwvoornemen.

• Architectonisch Ontwerp: Het verzorgen van schets-en voorlopige ontwerpen tot een compleet definitief

 ontwerp en visualisaties.

• Bouwkundige uitwerking: Het technisch en bouwkundig uitwerken van alle

 projecten in een 3D BIM-model.

• Vergunningscoordinatie: In samenwerking met DAR Bouwadvies begeleiden wij 

 uw plan door alle relevante vergunningsprocedures en wet- en regelgeving.

• Bouwbegeleiding:  Ook begeleiden en adviseren we het gehele bouwproces, zoals

 bouwbegeleiding, uitvoeringstekeningen, het opstellen van bestekken, begrotingen,

 bouwkosten en offertevergelijkingen.

Wilt u een omgevingsvergunning
aanvragen?

Wij bieden u een vrijblijvende offerte, 
daarna kunnen wij uw zorg 

uit handen nemen.

ONTWERPEN, TEKENINGEN, BEREKENINGEN
EN PROJECT BEGELEIDING OP MAAT!

www.darbouwadvies.nl
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DAR Bouwadvies BV breidt uit met DAR Architect! Met DAR Architect voorzien we het
gehele bouwproces van ontwerp tot oplevering. Wij ontwerpen gebouwen, bouwwerken
en ontwikkelen locaties voor opdrachtgevers zoals particulieren, bedrijven en overheden.

DAR Architect verzorgt in eigen beheer ontwerpen voor projecten zoals woningbouw, kantoren,

bedrijfsgebouwen en transformaties. Door ruim opgedane kennis en ervaring binnen overheidsdienstverlening

is DAR Architect op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving die van toepassing is op uw toekomstig

bouwproject. Hierdoor zijn wij in staat om in een vroeg stadium een haalbaar ontwerp te verzorgen, wat voldoet 

aan de huidige wet- en regelgeving. In het gehele proces staan de wensen van de opdrachtgever centraal om zo tot 

een functioneel en maximaal bruikbaar ontwerp te realiseren.

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen

via het emailadres: eric@darbouwadvies.nl

Ir E. Bezemer

DAR Architect
Architectuur op maat!
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Scan nu de QR-Code
en maak kennis met
DAR Bouwadvies BV

DAR Omgevingsadvies is onderdeel van DAR Bouwadvies BV
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