
Bouwen & verbouwen
Wegwijs voor starters - 18 oktober 2022 



Quality Living Advies, vertrekkend vanuit een (ge)bouw standpunt 

Een 9-koppig team van interieurarchitecten en 
projectleiders 

Een bijzondere expertise in de zorgsector (praktijken, 
apotheken, …) die we vertaald hebben naar de 
‘      ‘     in onze firma. 

Meer dan een algemene aannemer



Wat is voor jullie de volgende stap: 
- Bij voorkeur in een bestaande praktijk instappen 
- Een bestaande praktijk overnemen 
- Een nieuwe praktijk opstarten 
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Kennismaking
Waar staan jullie



Kennismaking
Waar staan jullie
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2 Wie verwacht dat hij of zij, binnen nu en 5 jaar, te maken zal hebben met het bouwen of verbouwen van een praktijk? 

- Ja 
- Nee 

Wat is voor jullie de volgende stap: 
- Bij voorkeur in een bestaande praktijk instappen 
- Een bestaande praktijk overnemen 
- Een nieuwe praktijk opstarten 
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Kennismaking
Waar staan jullie

Wie kijkt hier naar uit? 
- Ja 
- Nee 

Wie verwacht dat hij of zij, binnen nu en 5 jaar, te maken zal hebben met het bouwen of verbouwen van een praktijk? 
- Ja 
- Nee 

Wat is voor jullie de volgende stap: 
- Bij voorkeur in een bestaande praktijk instappen 
- Een bestaande praktijk overnemen 
- Een nieuwe praktijk opstarten 
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Wie kijkt hier naar uit? 
- Ja 
- Nee 3

Wat is de grootste angst als jullie moeten bouwen/verbouwen? 
- Meerprijzen die niet onder controle zijn 
- Resultaat niet zoals gewenst 
- Het oneerlijke, negatieve stigma van ‘den bouw’ waar er niet correct en eerlijk gehandeld wordt 
- Niet overeenkomen met eventuele collega’s en hun inspraak 
- Geen, mijn praktijk zal helemaal perfect zijn 
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Kennismaking
Waar staan jullie

Wie verwacht dat hij of zij, binnen nu en 5 jaar, te maken zal hebben met het bouwen of verbouwen van een praktijk? 
- Ja 
- Nee 

Wat is voor jullie de volgende stap: 
- Bij voorkeur in een bestaande praktijk instappen 
- Een bestaande praktijk overnemen 
- Een nieuwe praktijk opstarten 



Onze ervaring
bij onze klanten

- Veel vragen, weinig antwoorden 

- Bank vs zoektocht -> vicieuze cirkel 

- Rup / bpa / volumestudie / 45° regel / …  Wablieft? 

- Andere leefwereld 

- Een relatietest… maar dan net iets anders 

- Bewustwording 



Op welke zaken zetten jullie in?
Voorbereiding

Actief of passief zoeken?

1

Pand of locatie gevonden -> welke zaken dien je verder uit te diepen? 

2 Ik wil een nieuwe praktijk -> wat heb ik nodig

3

Rekentool

4

       Laat je omringen door de juiste mensen

5

Willen jullie hetzelfde*

A



Vormen van een idee
iedereen op dezelfde lijn

- Wat is je concept, verhaal 

- Waar wil je voor staan -> 10-jaren plan 

- Waar ligt je focus? Waar wil je het verschil maken? 

- Huisstijl, wat is dat? 

- … 

-

A1



Op welke zaken zetten jullie in?
Voorbereiding

Actief of passief zoeken?

1

Pand of locatie gevonden -> welke zaken dien je verder uit te diepen? 

2 Ik wil een nieuwe praktijk -> wat en hoe*

3

Rekentool

4

       Laat je omringen door de juiste mensen

5

Willen jullie hetzelfde

A



Ik wil een nieuwe praktijk
wat en hoe

Boekhouder 

Bank 

Gemeente 

Architect 

Bouwteam? 

A2

Nieuwbouw  

? 

Renovatie  

? 

 Casco

- Elke optie komt met zijn eigen voor- en nadelen 

- Neem je vooropgesteld doel steeds voor ogen en ga na hoe dit pand of locatie een positieve 

invloed heeft hierin. 

- Laat je professioneel adviseren en denk verder dan isolatiediktes of de levensduur van het dak  

 —> voorschriften, parking, lichtinval, technische mogelijkheden vr ventilatie,   

toekomstperspectief,… 



Op welke zaken zetten jullie in?
Voorbereiding

Actief of passief zoeken?

1

Pand of locatie gevonden -> welke zaken dien je verder uit te diepen?* 

2 Ik wil een nieuwe praktijk -> wat en hoe

3

Rekentool

4

       Laat je omringen door de juiste mensen

5

Willen jullie hetzelfde
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Gevonden!
Wat nu?

Volumestudie 

Budget 

Gemeente 

Architect 

Regelgeving 

A4

Rendement 

Termijnen 

Notaris 

Vergunningen 

Vennootschappen 



Op welke zaken zetten jullie in?
Voorbereiding

Actief of passief zoeken?

1

Pand of locatie gevonden -> welke zaken dien je verder uit te diepen? 

2 Ik wil een nieuwe praktijk -> wat en hoe

3

Rekentool*

4

       Laat je omringen door de juiste mensen

5

Willen jullie hetzelfde

A



Rekentool
Correct vergelijken

x

A5



Op welke zaken zetten jullie in?
Ontwerp/inrichting

Wat zijn volgens jullie de uitdagingen in een hedendaagse praktijk*

1

Kan ik hierop besparen?

2

Wat zijn de (visuele) verwachtingen van een praktijk

3 Een praktijk tekenen is meer dan enkele vakjes op papier

4

Perfectie is een streefdoel, geen einddoel

B



Een dokterspraktijk

- Algemene richtlijnen 

- Diverse ruimtes 

- Inkomzone 

- Gang 

- Wachtzone 

- Functionele back-/frontoffice 

- Labo 

- Kabinetten 

- Private zone artsen 

- Ergonomie 

- Looplijnen 

- Onderhoudsvriendelijk 

- Toegankelijkheid 

B2



Een dokterspraktijk

- Algemene richtlijnen 

- Diverse ruimtes 

- Inkomzone 

- Gang 

- Wachtzone 

- Functionele back-/frontoffice 

- Labo 

- Kabinetten 

- Private zone artsen 

- Ergonomie 

- Looplijnen 

- Onderhoudsvriendelijk 

- Toegankelijkheid 

is zoveel meer

-   Domotica 

-   IT 

-   Netwerksysteem 

-   Telefonie systeem 

-   Toegangscontrole/parlofonie 

-   Aangepaste verlichting 

-      Ventilatie  

-   Koeling / verwarming 

-   Alarm/camera’s 

-   Akoestiek 

-   … 

B2



Op welke zaken zetten jullie in?
Ontwerp/inrichting

Wat zijn volgens jullie de uitdagingen in een hedendaagse praktijk

1
2

Wat zijn de (visuele) verwachtingen van een praktijk

3
4

Perfectie is een streefdoel, geen einddoel

B

Kan ik hierop besparen?

Een praktijk tekenen is meer dan enkele vakjes op papier*



Plannen
vs technieken

B3



Plannen
vs technieken

B3



Op welke zaken zetten jullie in?
Ontwerp/inrichting

Wat zijn volgens jullie de uitdagingen in een hedendaagse praktijk

1
2

Wat zijn de (visuele) verwachtingen van een praktijk

3
4

Perfectie is een streefdoel, geen einddoel

B

Kan ik hierop besparen?

Een praktijk tekenen is meer dan enkele vakjes op papier



Op welke zaken zetten jullie in?
Bouw

Bouwbudget vs projectbudget*1
Wat met btw2
Coördinatie? waar hou je best rekening mee3
Inhoudingsplicht -> een belangrijk addertje onder het gras4

Geef vorm aan uw praktijk

C



Bouwbudget
vs projectbudget

C1

Bouwbudget (volgens aannemer) Projectbudget (voor praktijken)

ereloon architect 

verzekeringen 

buitenaanleg 

los meubilair 

specifiek schrijnwerk 

IT 

akoestiek 

evacuatieplan met toebehoren 

folie’s 

communicatie 

…. 

bakstenen 

dak 

isolatie 

chape 

pur 

vloer 

binnendeuren 

gyproc 

technieken 

schilderwerk 

….. 
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Geef vorm aan uw praktijk

C



Inhoudingsplicht
addertje onder het gras

C4

- www.checkinhoudingsplicht.be 

- Indien de aannemer sociale schulden heeft, moet u als opdrachtgever, 35% van het factuurbedrag (excl btw) inhouden en doorstorten 

- Indien de aannemer fiscale schulden heeft, moet u als opdrachtgever 15% van heth factuurbedrag (excl btw) inhouden en doorstorten 

- Bij het niet naleven van de inhoudingsplicht worden zware functies opgelegd 

- U wordt hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de schulden van uw aannemer 

- voor sociale schulden kan dit tot 100% van de uitvoeringsprijs zijn (dus de factuur dient 2x betaald te worden) 

- voor fiscale schulden is de aansprakelijkheid ‘beperkt’ tot 35% van de uitgevoerde werken 

- er kan ook een administratieve geldboete worden opgelegd, gelijk aan het dubbele van het bedrag dat had ingehouden moeten worden 

http://www.checkinhoudingsplicht.be


Wat nemen we mee?
Reminders

Een juiste prijs in het prille begin, bepaald heel je flow -> wees realistisch 

Zorg voor een team rond jou die je belangen behartigd op diverse gebieden  

Durf te sparren, een andere insteek kan een heel ander verhaal tot stand brengen

D



Bedankt voor het luisteren
Benieuwd naar jullie vragen

www.qualityliving.be

http://www.qualityliving.be

