
FLOW PROJECTS begeleidt uw bouw- of renovatietraject 
zodat u met plezier terug denkt aan uw verbouwing, 
nieuwbouw of renovatie. 
Denk hierbij aan volledige renovaties of verbouwingen, 
maar ook aan kleinere projecten zoals het verbouwen 
van een keuken of badkamer. 

FLOW PROJECTS is onafhankelijk van aannemers of andere 
organisaties.

U WILT ZORGELOOS BOUWEN? 
FLOW PROJECTS MAAKT HET MOGELIJK

WAAROM FLOW PROJECTS?
U kent ze wel, de verhalen dat het mis gaat bij bouw, verbouwing of renovatie. Afspraken  
worden niet nagekomen, kosten vallen hoger uit, de opleverdatum wordt niet gehaald, etc. Bij 
een bouw- of renovatieproject zijn steeds meer bedrijven betrokken, u verliest al snel het over-
zicht. Door haar jarenlange ervaring binnen de bouw- en installatiewereld helpt FLOW PROJECTS 
u zorgeloos bouwen. FLOW PROJECTS neemt desgewenst de volledige coördinatie van u over 
en is zowel aanspreekpunt voor u als alle andere betrokken partijen. FLOW PROJECTS houdt de 
touwtjes stevig in handen. Wat een geruststelling!

FLOW PROJECTS  begeleidt bij alle mogelijke bouwtrajecten, zowel bestaande als 
nieuwbouw. Zelfs als u het pand nog niet heeft gekocht!

Bij bestaande bouw adviseert FLOW PROJECTS (zowel voor als na aankoop) over: 
 •  Staat van de woning
 •  Te verwachten kosten van het onderhoud
 •  Mogelijkheden voor verbouwing of renovatie 

Bij nieuwbouw adviseert FLOW PROJECTS over:
 • Particulier opdrachtgeverschap
 •  Opties voor de bouwtechnische indeling
 •  Opties voor de indeling van de keuken en/of badkamer
 • Meer- en minderwerk
 • Casco oplevering

Ook kan FLOW PROJECTS een controle doen bij oplevering en/of bemiddelen bij 
gebreken. Samenwerking met FLOW PROJECTS garandeert u
 • Tijdsbesparing
 • Kwaliteitsbewaking
 • Kostenbeheersing MAAR vOORAL... 

ZORGELOOS BOUWEN!



Harm Lokhorst, eigenaar en oprichter van FLOW 

PROJECTS, heeft meer dan 17 jaar ervaring in de bouw- en 

installatiewereld (zowel als installateur en leidinggevende, 

maar ook als calculator en werkvoorbereider). 

Hij werkt met een groot netwerk van specialisten. Harm 

zet zijn kennis, ervaring en passie voor het vak graag in om 

mensen zorgen uit handen te nemen. 

UW vASTE 
AANSPREEKPUNT

ADvIES
FLOW PROJECTS adviseert voor of na aankoop 
van uw woning of bedrijfspand, bestaand of nieuwbouw. Denk 
hierbij aan het opstellen van een kostenraming voor renovatie 
of verbouwing. Ook bij een beperkt budget.

OFFERTEvERGELIJKING
Samen met u selecteert FLOW PROJECTS een aantal aannemers 
en vraagt offertes aan, waarna zij deze vergelijkt en beoordeelt. 

BEGELEIDING
FLOW PROJECTS begeleidt u in elk gewenst (deel)traject. 
U betaalt per uur of een vooraf afgesproken prijs. Net wat u wilt. 

DUIDELIJKE AFSPRAKEN
FLOW PROJECTS bespreekt alles voor u met de aannemer: wijze 
van uitvoering, planning, betalingstermijnen etc. en legt dit ook 
voor u vast. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

TOEZICHT
FLOW PROJECTS  houdt toezicht op uw project, continu. U wilt 
immers weten of alles correct volgens bestek en tekeningen 
wordt gebouwd. En of gewerkt wordt volgens uw wensen, 
kwaliteitsnormen, kostenplaatje en tijdspad. Uiteraard stelt zij 
bij als dat nodig is. 

HELDERE COMMUNICATIE 
FLOW PROJECTS houdt u altijd op de hoogte van 
nieuwe ontwikkelingen.

GEEN EXTRA KOSTEN!
De kosten voor FLOW PROJECTS 
verdient u altijd terug door de  
continue kostenbewaking, offer-
tevergelijking, minder fouten en   
problemen door controle en be-
ter overleg. Bovendien doet FLOW 
PROJECTS het werk voor u, waar-
door u zelf tijdwinst boekt.  

BEL OF MAIL vOOR EEN GRATIS 
INTAKEGESPREK 

Harm bespreekt graag uw wensen 
en mogelijkheden.

info@flowprojects.nl
Tel: 06 – 22 34 83 72

www.flowprojects.nl

FLOW PROJECTS maakt het mogelijk!


