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Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par necessité.

04.  ARCHITECTEN  EN  AANNEMERS 

Ik heb niet met een architect gewerkt. Voorlopig verwijs ik u naar de websites:

http://www.buildinginfrance.com
http://ma-deuxieme-vie.com/frankrijk/34/0/0/uw-nieuwe-franse-woning

Veel van dat wat ik over aannemers te vertellen heb staat onder 05.4  Offertes en hun evalatie 
Meer volgt.

Over de omgang met aannemers
Hein Verdam, auteur van het boek Een eigen huis in Frankrijk, schreef ooit in Leven in Frankrijk dat veel problemen
met plaatselijke ambachtslieden het gevolg van gebrekkige communicatie en onduidelijke aansturing zijn. Ik vat zijn
adviezen als volgt samen:

Leg zo veel mogelijk details vast op tekeningen, maak schriftelijke omschrijvingen van het werk. 
Maak daarbij gebruik van de terminologie van de offertes. 
Foto’s en schetsen kunnen nuttig zijn. 
Als u aan/in een ander huis iets gezien hebt, maak er een foto van of neem de aannemer daarnaar toe mee en
laat het hem zien.
En de betaling. Betaaltermijnen van drie maanden zijn in Frankrijk gebruikelijk. Stel onmiddellijke betaling in het
vooruitzicht, dat kan bevorderlijk zijn.

Met dank aan Hein Verdam.
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