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Bureau omschrijving
Wat kan Architectenbureau Sierhuis voor u betekenen?
Als onafhankelijk architectenbureau met ruim tien jaar ervaring in de villa bouw, kunnen wij
het bouwproces van A tot Z voor u begeleiden. Het streven is het voor u zo eenvoudig
mogelijk te maken zodat u zich kan concentreren op de hoofdzaken. Zowel een traditioneel
gebouwde woning als een prefab systeem woningen hoort hierbij tot de mogelijkheden. Onze
ontwerpen kenmerken zich als eigentijds met energie vriendelijke technieken. Het binnenlaten
van daglicht en de relatie van de woning met de directe omgeving zoals tuin en terras zijn
een terugkerend motief.

Visie op Particulier Opdrachtgeverschap
De voordelen van particulier opdrachtgeverschap
Om in te kunnen spelen op de specifieke wensen van uw toekomstige woning is het bouwen
in eigen beheer te verkiezen boven de gangbare bouw van vrije sector woningen door grote
marktpartijen. Zo ontstaat er meer vrijheid om een huis te ontwerpen en te bouwen dat wat
uitstraling en gebruik past bij u als eigenaar. Zoals kleding, inrichting en bijvoorbeeld een
auto iets zeggen over uw levensstijl, doet de architectuur van uw woning dat ook.
Meer hierover kunt u lezen op onze website www.sier-huis.nl : bouwen op eigen kavel
Hier onder treft u drie referentie projecten aan om u een eerste indruk te geven

Indicatie Honorarium
Het honorarium bestaat uit een basis honorarium voor het ontwerpen van het huis door de architect.
Hierbij worden uw eisen gekoppeld aan het door u opgegeven bouwbudget.
Na deze ontwerpfase wordt het plan ingediend om bouwvergunning te verkrijgen. Parallel hieraan
worden het bestek- en de bouwtekeningen vervaardigd. Het honorarium voor deze fase wordt berekend
op basis van de omvang van het huis. Vrijblijvend kunnen wij een offerte voor u maken.

Referentieprojecten
Villa Vista

De woonkamer met fraai houten dak ligt op de eerste verdieping zodat er genoten kan worden van het
mooie uitzicht. Naast woonkamer en keuken heeft deze 3 slaapkamers, 2 badkamers, zwembad en garage

Villa Mirador
Afbeelding 1

Deze villa heeft een centraal gelegen serre die met mooi weer volledig geopend kan worden.
Naast woonkamer en keuken heeft deze 3 slaapkamers, twee badkamers en buiten jacuzzi.

Appartementen gecombineerd met werkruimten
Afbeelding 1

In dit gebouw is wonen en werken gecombineerd. De eigenaren hebben in eigen beheer dit gebouw
gerealiseerd. Naast woonkamer en keuken hebben allen 3 slaapkamers, 2 badkamers en terrassen.

