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pve
We kunnen alleen een goed antwoord geven op een goede 
vraag. Dat gaat verder dan het aantal kamers, een serre of een 
grote leefkeuken: het gaat om vragen over het leefpatroon: zijn er 
vaak gasten? Speelt het gezinsleven zich af rond de keukentafel? 
Houdt iemand van privacy?

In een aantal gesprekken proberen we een pakket aan eisen en 
wensen te formuleren. Daar besteden we veel aandacht aan: 
we vragen door, stellen ter discussie en doen tegenvoorstellen. 
Dit alles om een weloverwogen programma van eisen op te 
kunnen stellen. 
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VO
In de hierop volgende fase wordt een voorlopig ontwerp (VO) 
gemaakt. Met plattegronden, geveltekeningen en 3d visualisaties 
brengen we het ontwerp in beeld. Het VO dient als overleg- en 
discussiestuk ten behoeve van u als opdrachtgever. Met behulp 
van de nieuwste 3D technieken kunnen we samen het ontwerp 
aanpassen en verfijnen tot het gewenste resultaat.
Eventueel vindt er in deze fase overleg plaats met de gemeente 
om de plannen alvast te toetsen aan het bestemmingsplan en de 
welstandsnota.
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vergunningen
Nadat de opdrachtgever akkoord is met het voorlopig ontwerp, 
wordt een definitief ontwerp gemaakt dat tevens dient om het 
officiële vergunningentraject te starten met het aanvragen van de 
omgevingsvergunning.

Ten behoeve van de omgevingsvergunning is het noodzakelijk om 
verder advies in te winnen bij derden m.b.t.:

 - constructieberekening
 - bouwbesluitberekeningen
 - berekening Energie Prestatie Coëfficiënt (bij nieuwbouw)
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bestekfase
Vervolgens volgt de bestekfase waarin 2architecten het DO verder 
uitwerkt tot bestektekeningen en een technisch ontwerp. 

In de bestekfase kan verder advies worden ingewonnen bij derden m.b.t.:

 - installaties
 - inrichting en interieur
 - specifieke voorzieningen

Aanvullend op de bestektekeningen kan eventueel een begroting worden 
opgesteld en een bestek worden geschreven. Dit is mede afhankelijk van 
de aanbestedingsvorm.
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uitvoering
2architecten wil als adviseur graag betrokken blijven in het gehele 
bouwproces; bijzondere ontwerpen vragen immers extra aandacht bij de 
uitvoering. Daarom staan wij u graag bij met uitgewerkte werktekeningen, 
bij het oplossen van problemen, tijdens bouwvergaderingen en bij de 
oplevering en nazorg.

Wij kunnen deze diensten ook op regiebasis voor u verzorgen.
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referenties particuliere projecten

100101 Uitbreiding woning Veldhoven
100102 Uitbreiding woning Asten
100202 Uitbreiding woning Eindhoven
100340 Uitbreiding en renovatie woning Waalre
100404 Uitbreiding woning Waalre
100502 Uitbreiding landhuis met kelder Mierlo
100904 Nieuwbouw 3 woningen Schijndel
110103 Uitbreiding woning Asten
110105 Interieur penthouse Utrecht
110401 Verbouwing woning Eindhoven
110803 Schetsontwerp woning Baarn
110904 Nieuwbouw bungalow Son
111001 Verbouwing woning Zwolle
111003 Uitbreiding woning Veldhoven
111104 Nieuwbouw woning Leende
120101 Interieur woning Maaseik (B)
120802 Renovatie bungalow Horn
120806 Renovatie villa Kerkrade

120901 Nieuwbouw vakantievilla Panama
130101 Uitbreiding villa met zwembad Rosmalen
130102 Uitbreiding woonhuis Schijndel
130104 Uitbreiding  en facelift bungalow Nuenen
130501 Renovatie villa te Valkenswaard
130601 Nieuwbouw landhuis Heeswijk-Dinther
130602 Nieuwbouw woonhuis Blixembosch Eindhoven
130801 Uitbreiding woonhuis Eindhoven
130803 Uitbreiding woonhuis Maaseik (B)
130901 Uitbreiding woonhuis Buchten
131001 Uitbreiding woonhuis Eindhoven
131201 Renovatie woning Eindhoven
140204 Renovatie en uitbreiding bungalow Son
140801 Nieuwbouw woonhuis Eindhoven
141002 Renovatie woning Waalre
141003 Uitbreiding villa Sint-Oedenrode
150302 Nieuwbouw woning Luchen-Mierlo
151001 Nieuwbouw woning Waterrijk-Eindhoven

In de afgelopen jaren hebben we een grote verscheidenheid aan 
projecten ontworpen en gerealiseerd, variërend van nieuwbouw tot 
verbouw, van interieur tot exterieur, van klein tot groot en van landelijk 
tot stedelijk. Elk project is een maatpak: materialisatie, vorm en 
indeling zijn steeds afgestemd op omgeving, functionaliteit, context 
en natuurlijk de wensen van de opdrachtgever. Op de volgende 
pagina’s tonen we enkele recente projecten.
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villa PMTJ 
Eindhoven
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bungalow VASL
Son
i.s.m. Bouwburo 3D
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Villa Coco
Panama
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villa LVDO 
Leende
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landhuis JSPE
Heeswijk Dinther
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woonhuis DJSC
Eindhoven
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Nieuwbouw SAMA
Blixembosch-Buiten Eindhoven
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Solid House
Eindhoven
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Frame House
Eindhoven
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Nieuwbouw MNRS
Meerhoven Eindhoven
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penthouse TEMW
Utrecht
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uitbreiding TIVE 
Rosmalen
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renovatie villa JDGE
Valkenswaard





oude situatie

oude situatie
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uitbreiding landhuis
Mierlo
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Interieur LEBE
Nuenen





oude situatie

oude situatie
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Uitbreiding LBRL
Asten











referenties

Uitbreiding BKKU
Eindhoven
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Uitbreiding REEL
Eindhoven
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