
- inspiratie | creatie | realisatie | felicitatie -

Stap voor stap naar uw droomwoning

- De vier boeken van Livingstone helpen u op weg –

Er komt heel wat bij kijken om uw droomwoning waar te maken. Om u op alle vlakken duidelijk-

heid te geven, ontvangt u daarom in de loop van de tijd vier boeken van ons. Aan de hand van het 

inspiratieboek, het creatieboek, het realisatieboek en het felicitatieboek rijken we u ideeën en 

inspiratie aan en begeleiden we u door het hele bouwproces. Zo helpen we u stap voor stap op 

weg om uw dromen te verwezenlijken. En als het dan echt zo ver is dat u in uw ideale huis woont, 

helpen we u zelfs om dat feestelijk te vieren.

Welkom thuis!

- Download de Livingstone app -

Maak het uzelf gemakkelijk

Met de app van Livingstone maken we het bouwproces nóg overzichtelijker voor u. Ook hier vindt 

u namelijk de uitgebreide planning uit deze folder, met alle contactmomenten. U kunt bovendien 

precies nalezen wat we tijdens de verschillende afspraken van u verwachten, zodat u zich kunt voor-

bereiden. Zo doorlopen we samen een optimaal en soepel proces. Ook fijn: is er iets klaar, dan kunt u 

dat in de app meteen afvinken. Zo behoudt u in alle rust het overzicht. 

inspireert... creëert... realiseert...

samen met u

Planning 2-onder-1kap

Er breekt een spannende tijd aan: we gaan concrete stappen zetten om uw droomwoning te realiseren. Natuurlijk staat Livingstone u tijdens dit 

hele proces ter zijde, zodat u er zorgeloos van geniet. In deze folder vindt u een handige tijdlijn, vanaf het moment dat u de aannemersovereenkomst 

tekent, totdat uw huis daadwerkelijk wordt opgeleverd. Hierin ziet u precies welke belangrijke afspraken u kunt verwachten. U weet hierdoor 

bijvoorbeeld in welke week u tijd moet vrijmaken voor een afspraak met uw kopersbegeleider of met de ontwerper van uw tuin of keuken. 

Zo doorloopt u heel ontspannen deze realisatiefase, waarin uw droom werkelijkheid wordt.



2e afspraak
Keuken- en badkamerontwerp

week 10

Afspraak haardontwerp

week 11

3e afspraak
Keuken- en badkamerontwerp

week 12

2e afspraak Tuinontwerp

week 16

1e afspraak Tuinontwerp

week 14

1e afspraak 
Keuken- en badkamerontwerp

week 9

2e afspraak interieurontwerp

week 8

1e afspraak interieurontwerp

week 6

Afspraken bij 
Livingstone

Afspraken met
Livingstone
partners

     weken:  1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Koopovereenkomst getekend

week 1

Definitieve keuzes doorgeven

week 17

2e Bouwkundige afspraak
goedkeuring indeling woning

week 7

1e Bouwkundige afspraak
ontwerpen indeling woning

week 4

3e Bouwkundige afspraak
kopersbegeleiding

week 13

4e Bouwkundige afspraak
kopersbegeleiding

week 15

Doornemen definitieve contractstukken

week 24

2e Installatie afspraak elektra

week 16

1e Installatie afspraak elektra

week 14

Ondertekenen aanvullende 
aannemingsovereenkomst, samen met 
uw kopersbegeleider en bouwpartner

week 26

bouwtijd ca. 25 weken

Voorbereiding bouwpartner 
en productie in fabriek

Ca. 10 weken

Aftimmeringen

Plaatsen trap

Stuccen

Zandcementvloer

Metselen

Dak

Wanden 1e verdieping

Wanden begane grond

Heien

Schilderwerk buiten

Tegelen

Installaties binnen

Dakpannen

Kozijnen

Vloer 1e verdieping

Begane grond vloer

Grondwerk

Gefeliciteerd met 
uw nieuwe woning!

Download de 
Livingstone app
en blijf up to date 

tijdens het bouwproces!


