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Bijlage VII 
 

ORIËNTATIE AANNEMER 
 

 

Bouwteam of aanbesteden? 

Voor ieder project dient overwogen te worden of er in een bouwteam gewerkt kan 
worden of dat het verstandiger is om aan te besteden. Hieronder worden beide 
methoden kort omschreven met een overzicht van de kenmerken. 
 
Bouwteam 
Bij een bouwteam wordt een aannemer geselecteerd en gevraagd om in een vroeg 
stadium (meestal op basis van VO maar soms ook eerder) aan te schuiven en mee te 
denken over het ontwerp. Daarbij kan de aannemer er voor zorgen dat er in een vroeg 
stadium duidelijkheid ontstaat omtrent de prijs. 
Het selecteren van de aannemer kan plaatsvinden door met verschillende aannemers 
contact te leggen en te vragen of zij deel zou willen nemen in het project onder vooraf 
vastgestelde projectvoorwaarden. 
Daarnaast is het van belang dat de aannemer in het bouwproces stapt op basis van 
een afstandsverklaring. In deze verklaring staat dat wanneer de opdrachtgever en de 
aannemer er niet uit komen (om welke reden dan ook) beide partijen het recht hebben 
de aannemer uit het bouwteam te halen zonder dat dit gevolgen heeft voor de 
mogelijkheid tot voortgang van het project. 
 
Kenmerken van een bouwteam: 
- Ruimte tot onderhandeling over de prijsvorming. 
- Door vroege aanwezigheid van de aannemer heeft deze invloed op het ontwerp 

(dit geldt zowel in positieve als negatieve zin). 
- Vroeg in het proces zekerheid over kosten. 
- Kans op meerwerk kan goed worden geminimaliseerd. 
- Ruimte tot optimalisatie van het ontwerp naar bouwmethode van de aannemer. 
 
Over het algemeen ligt het voor de hand in een bouwteam te stappen wanneer: 
- Er een relatief complexe of afwijkende opgave ligt (dit kan het ontwerp zijn maar 

ook de bouwmethode). 
- Wanneer er een opgaande- of hoogconjunctuur is. 
- Wanneer er zeer veel controle over de kosten wordt verlangd. 
 
Aanbesteding 
Aanbesteding is een prijsaanbod van de aannemer voor de bouw van uw woning. Een 
aanbesteding vindt plaats op basis van een bestek (uitgebreide bouwtekeningen en 
een geschreven omschrijving van het werk en de te gebruiken materialen) dat wordt 
aangeleverd door de architect. Een aanbesteding onder de juiste voorwaarden houden, 
vereist een aanzienlijk mate van deskundigheid. Laat u goed adviseren of laat de 
aanbesteding door een deskundige partij (bijvoorbeeld een architect) voor u uitvoeren. 
 



  2 /4 

2 

Er zijn zeer veel verschillende manieren van aanbesteden. Voor een overzicht van de 
verschillende typen van aanbesteden verwijzen wij u naar 
www.aanbestedingenonline.nl. 
 
Kenmerken van een aanbesteding 
- Grootste kans op scherpe prijsvorming. 
- Goed mogelijk meerdere partijen op prijs te laten inschrijven. 
- Na aanbesteding is onderhandeling niet meer mogelijk, alleen bezuinigen. 
- Door late aanwezigheid van aannemer in het proces heeft deze geen invloed op 

het ontwerp (dit geldt zowel in positieve als negatieve zin). 
- Laat in het proces zekerheid over kosten. 
- Relatief grote kans op meerwerk. 
- Geen ruimte tot optimalisatie van het ontwerp naar bouwmethode van de 

aannemer. 
 
Over het algemeen ligt het voor de hand aan te besteden wanneer: 

- Er een relatief gewone opgave ligt (dit geldt voor het ontwerp en de 
bouwmethode). 

- Wanneer er een neerwaartse- of laagconjunctuur is (meer kans op een scherpe 
inschrijving). 

- Wanneer een zo scherp mogelijke prijsvorming van belang is. 
 

De aannemer 
 

Algemene overwegingen 

 Controleer de referenties van het bouwbedrijf. Heeft de aannemer al eerder in 
opdracht van particulieren gebouwd en hoe is dat verlopen? 

 Regionale aannemers hebben minder reiskosten en zijn vaak beter bekend met 
plaatselijke omstandigheden en voorschriften. 

 Is de aannemer lid van een vakorganisatie? 
 
Garanties en waarborgen 
In verband met faillissementen verdient het aanbeveling om (uw aannemer) een 
verzekering te laten afsluiten waarmee u de garantie krijgt dat bij faillissement van uw 
aannemer uw woning wel (en zonder extra kosten) kan worden afgebouwd. De 
garantie wordt doorgaans in combinatie gedaan met de garantie bij gebreken na 
oplevering en (grove) gebreken in de constructie en in een aantal gevallen ook 
kwaliteitsgaranties.  
 
Per 1 januari 2010 heeft een wijziging plaatsgevonden bij de meest bekende 
aanbieder. Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) is vanaf deze datum niet meer 
beschikbaar. De twee uitvoerende organisaties, Woningborg en Stichting 
Waarborgfonds Koopwoningen (SWK), bieden nu zelf ieder een eigen garantieregeling 
aan die vergelijkbaar is met oude GIW-garantie. Beide garantieregelingen werken met 
een certificeringsysteem. Aannemers kunnen zich, indien zij aan de voorwaarden 
voldoen, aanmelden bij een van de organisaties. Wanneer u met een aannemer in zee 
gaat die aangesloten is, zal er sprake zijn van: 

 De overhandiging van een waarborgcertificaat van de desbetreffende organisatie. 

 De aannemer zal de model aannemingsovereenkomst gebruiken van de 
desbetreffende organisatie. 
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 De aannemer zal de garantie- en waarborgregeling toepassen van de 
desbetreffende organisatie. 

Niet alle bouwondernemingen, vaak kleinere aannemers, zijn bij SWK of Woningborg 
aangesloten. Vraag daarom de potentiële aannemer of hij is aangesloten en controleer 
de websites van garantie-uitgevende partijen.  Let op: De garantie is mogelijk niet in 
alle gevallen toepasbaar, bijvoorbeeld bij cascobouw. 
 
Een derde aanbieder van garantieregelingen is Bouwgarant. Verschillen en 
overeenkomsten tussen deze garanties en de voorgaande twee zitten in de wijze van 
het al dan niet gebruiken van een standaard aannemingsovereenkomst, de dekking 
van de garantie naast de afbouwgarantie, de wijze van afsluiten van de garantie (bij 
Bouwgarant vraagt de opdrachtgever dit zelf aan zelf), of de aannemer wel of niet 
aangesloten moet zijn bij de organisatie en/of een eigen (onafhankelijke) 
arbitrageregeling van toepassing is.  
 
Als genoemde garantieregelingen niet tot de mogelijkheden behoren, dan kunt u 
overwegen om een insolventieverzekering af te sluiten. Een insolventieverzekering 
voldoet minimaal aan de volgende criteria1:  
- De verzekeraar is een op grond van de Wet op het financieel toezicht toegelaten 

verzekeringsmaatschappij. 
- Op grond van de verzekering wordt de geldnemer door de 

verzekeringsmaatschappij schadeloos gesteld indien de aannemer ten gevolge van 
insolventie in gebreke blijft met diens verplichtingen tot (af)bouw en tot oplevering 
van de nieuwbouwwoning conform de koop-/aannemingsovereenkomst. 

- De verzekeringspolis bevat de bepaling dat de verzekeringsmaatschappij de 
meerkosten voor het afbouwen van de woning ten opzichte van de oorspronkelijk 
overeengekomen koop-/aannemingssom betaalt, dan wel dat de 
verzekeringsmaatschappij de reeds door de kavelkoper betaalde termijnen en 
overige betalingen ter zake van de verkrijging aan de koper terugbetaalt, 
vermeerderd met de wettelijke rente van de dag van betaling tot de dag van 
voldoening.  

- De totale schadeloosstelling bedraagt ten minste 17% van de koop-
/aannemingssom in geval van eigen grond of afgekochte erfpacht. Indien de grond 
van de woning / het gebouw in erfpacht is of wordt uitgegeven zonder afkoop van 
de erfpachtcanon, of door een derde aan de verkrijger is of wordt verkocht, 
bedraagt de schadeloosstelling ten minste 20% van de aannemingssom. 

 
Als laatste optie kunt u de aannemer ook een bankgarantie laten stellen. Een 
bankgarantie –liefst geldig tot 3 maanden na oplevering- is een schriftelijke verklaring 
van een bank om een bepaald bedrag aan u uit te keren, als de aannemer niet aan zijn 
verplichtingen voldoet. Dit bedrag moet overeenkomen met ca. een kwart van de 
aanneemsom. De kosten van de bankgarantie (meestal 1% van de bankgarantie) kan 
de aannemer aan u doorberekenen.  
 
Verzekeringen 
Het verdient de aanbeveling uw aannemer te verplichten een CAR (Construction All 
Risk) verzekering af te sluiten voor het uit te voeren werk. CAR verzekert het 
bouwwerk tijdens de bouw tegen brand, aansprakelijkheid naar derden, schade aan 

                                                      
1
 Bron: op basis van criteria Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)  
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eigendommen van de opdrachtgever en de te gebruiken materialen. Wanneer een 
aannemer deze verzekering niet heeft is het faillissementsrisico groter.  
 
Voor uzelf is het aan te raden een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Mocht het 
later in het traject op een juridische geschil uitdraaien, dan bent u daarvoor adequaat 
verzekerd. Veel rechtsbijstandverzekeringen hebben een wachtperiode oplopend tot 
drie maanden. Zorg dus dat u de verzekering ruim op tijd afsluit en dat deze ingaat op 
het moment dat de aannemersovereenkomst wordt getekend. 
 
Contract met de aannemer 
Voor het afsluiten van een contract met de aannemer zijn modelcontracten 
beschikbaar. Mogelijkerwijs komt een aannemer met een eigen contract. U wordt dan 
toch aangeraden een modelcontract te gebruiken of anders het contract zeer 
zorgvuldig door te (laten) nemen. Hierbij kunt u het contract van de aannemer 
vergelijken met het modelcontract van bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis om zo 
deficiënties op te sporen.  Het inschakelen van een extern adviseur (bijv. uw 
bouwbegeleider) is hierbij aan te raden. 
De modelcontracten zijn onder andere te verkrijgen op www.eigenhuis.nl (lidmaatschap 
nodig), www.woningborg.nl of www.swk.nl. Door middel van een standaard 
aannemersovereenkomst voorkomt u dat er dingen buiten het contract worden gelaten 
die later voor een stijging van de kosten kunnen zorgen of voor ondermaats werk. In 
het geval van de eerder genoemde Woningborg- of SWK-garantie zal de aannemer 
altijd met een modelcontract werken. Dit is een van de voorwaarden van deze 
garantieregelingen. 


