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Is de kavel geschikt voor mijn droomhuis?
Voor het bouwen van een woning op een 
kavel in BuitenKavels geldt een aantal 
spelregels. Uiteraard gelden de spelregels 
die voor alle nieuwbouwwoningen zijn 
vastgelegd in het geldende bestemmings-
plan, het Bouwbesluit, de bouwverorde-
ning, het geldende beeldkwaliteitplan en  
overige wet- en regelgeving. Daarnaast 
zijn er ook specifieke spelregels voor de 
kavels in BuitenKavels: de zogenaamde 
bebouwingsvoorwaarden en beeldkwali-
teiteisen. 

De bebouwingsvoorwaarden zijn vastge-
legd in de kavelpaspoorten, die u elders in 
deze brochure aantreft. De beeldkwaliteit-
eisen worden omschreven in het beeld-
kwaliteitplan, die u terug kunt vinden 
op de website van RijswijkBuiten. Omdat 
deze voorwaarden niet vrijblijvend zijn, 
is het raadzaam na te gaan of uw ideeën 
en wensen over de woning binnen deze 
regels passen.  

Het is vooral van belang om te bepalen 
of uw droomwoning ‘past’ op de kavel.  
Per kavel is in een kavelpaspoort  
vastgelegd hoe groot de woning mag zijn.  
Het is daarom van belang dat u voor 
uzelf op een rijtje zet welke functies 
in en om uw woning nodig zijn en wat 
per functie bij benadering de benodigde  
oppervlakte zou moeten zijn. Een derge-
lijk overzicht wordt een programma van  

eisen genoemd en het verdient absoluut  
aanbeveling om het al tijdens de inschrijf-
periode op te stellen. Door uw programma  
van eisen met de bebouwingsvoorwaar-
den en beeldkwaliteiteisen te vergelijken, 
kunt u nagaan of het inderdaad mogelijk 
is om uw droomhuis te realiseren. 

Wat kost dat nu, mijn eigen huis bouwen?
Als kavelkoper beheert en controleert u 
zelf uw uitgaven. Door vanaf de eerste  
oriëntatie tot en met het moment van 
sleuteloverdracht continu op de kosten 
te blijven letten, blijft u ook baas over uw 
eigen budget. Dat lijkt haast een open deur, 
maar bij het zelf bouwen van uw woning 
verdient dit extra aandacht. 

Een belangrijk, zo niet het belangrijkste, 
onderdeel in de periode dat u tot het  
verwerven van een bouwkavel besluit, 
is dat u zich goed laat adviseren met 
welke totale investering u rekening moet  
houden. Ook moet u weten dat u in staat 
en bereid bent de benodigde investering 
op te brengen. De te maken kosten 
(ook wel ‘stichtingskosten’ genoemd) 
zijn opgebouwd uit drie bestanddelen,  
te weten: 

• Grondkosten: de kavelprijs
• Bouwkosten: eenheidsprijs per 

m2 bruto vloeroppervlak x totaal 
bruto vloeroppervlak (op basis van  
 programma van eisen)

...als zelf een huis
bouwen je droom is

Kavelverkoop 
Wat houdt dit in?

Een eigen huis bouwen…Wat moet u weten?
Wie zelf bouwt, kan het huis van zijn dromen realiseren. Voordat u aan de slag gaat, is het 
verstandig om een aantal zaken goed op een rij te zetten. 

• Bijkomende kosten: een percen-
tage van de bouwkosten, waaronder  
kosten architect en adviseurs,  
legeskosten, kosten aansluiten nuts-
voorzieningen, etc; 

Kengetallen
Voor een eerste oriëntatie volstaat het  
maken van een raming op basis van  
kengetallen. De te hanteren kengetallen 
zijn onder andere afhankelijk van fac-
toren zoals moeilijkheidsgraad van het 
ontwerp, materialen en afwerkingsniveau 
en de (aannemers)markt. Omdat kengetal-
len fluctueren zijn dergelijke getallen in 
deze brochure achterwege gelaten. Laat u  
hierover voorafgaande aan het nemen 
van uw aankoopbeslissing dan ook altijd  
professioneel adviseren.

Bouwen met een architect
U kunt een bestaand ontwerp van een 
bouwbedrijf laten bouwen (mits het 
ontwerp voldoet aan de spelregels).  
Het is zeker het overwegen waard om een  
architect in te schakelen en geheel 
naar uw wensen uw unieke droom-
woning te laten ontwerpen. Een over-
zicht van architecten die graag woon-
huizen voor particuliere opdrachtgevers 
ontwerpen, vindt u bijvoorbeeld op: 

www.particulieropdrachtgeverschap.nl. 
www.bna.nl/architecten en 
www.architectenweb.nl.

Wanneer u een architect inschakelt, zult 
u het ontwerpproces in een aantal stap-
pen (schetsontwerp, voorlopig ontwerp,  
definitief ontwerp) doorlopen. In de fase 
van het definitief ontwerp worden alle 

technische details van het ontwerp uit-
gewerkt: de bouwkundige constructies,  
de toe te passen materialen en de installa-
ties (verwarming, ventilatie, elektra etc.). 
Vooral de installaties vragen bijzondere 
aandacht omdat er geen gasnet en geen 
warmtenet worden aangelegd. 

Tussentijds overleg met de gemeente
Het is voor u van belang dat u tijdens 
het ontwerpproces kunt vaststellen of 
uw ontwerp voldoet aan de spelregels.  
U kunt daarom tussentijds uw (voorlopig) 
ontwerp voorleggen aan de gemeente.  
Zo weet u tijdig of u op de goede weg bent.

Indienen van de aanvraag omgevings-
vergunning
Nadat u het definitief ontwerp heeft  
opgesteld en vooraf aan de gemeente 
ter toetsing heeft voorgelegd, kan de  
omgevingsvergunning worden aange-
vraagd bij de gemeente. Uw architect kan 
de aanvraag verzorgen. 
De gemeente toetst uw aanvraag in ieder 
geval aan het geldende bestemmingsplan 
(en het daaruit voortvloeiende uitwer-
kingsplan), het Bouwbesluit, de bouw-
verordening en overige wet- en regel- 
geving waaronder Welstand. Wanneer de 
aanvraag en het bouwplan voldoen aan 
alle voorwaarden, kan de vergunning  
binnen 8 weken – behoudens een  
eenmalige mogelijkheid tot opschorting 
van deze termijn met 6 weken -  worden  
verleend.
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