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H
et is één van de grootste 
investeringen in een mensen-
leven. Een nieuw huis bou-
wen, of een grootscheepse 

verbouwing. Het is ook een stap die niet 
vaak gezet wordt en dan is het des te 
opmerkelijker dat veel mensen denken 
zelf wel een huis te kunnen bouwen of 
die handige oom in te schakelen voor 
de verbouwing. Vaak gaat het goed, 
maar het kan beter, vindt Erwin Daemen, 
die met zijn bedrijf Daemen Bouwma-
nagement (aspirant) bouwers van a tot z 
begeleid. En, om het grootste misver-
stand meteen uit de wereld te helpen, 
dat maakt de bouw niet duurder. Erwin 
Daemen bespaart – door zijn grote er-
varing en aanpak – uiteindelijk zelfs geld 
op de bouw.

Daemen legt uit hoe het zit: “In de 
praktijk zie je dat mensen die een nieuw 
huis gaan bouwen of gaan verbouwen 
zelf offertes opvragen bij aannemers. 
Na drie of vier offertes kiezen ze vaak 
voor de goedkoopste aanbieding. 
Uiteindelijk is het maar de vraag of die 
goedkoopste uiteindelijk wel de beste 
is. Om offertes van aannemers goed te 
kunnen vergelijken, moet je kennis van 
de markt hebben. Als de aanleg van 
electra is opgenomen wat betekent dat 
dan? Een standaard stopcontact op een 
standaardplek? Als je daar vervolgens 
van wilt afwijken gaat het pas echt geld 
kosten,” zegt Erwin.

Als bouwbegeleider behoedt hij mensen 
voor onverwachte uitgaven. Wie Erwin 
Daemen in een vroeg stadium inscha-
kelt, weet precies wat de bouw gaat 
kosten. Geen onverwachte tegenvallers 
door onduidelijke offertes. Bovendien is 
Daemen tijdens de bouw het aanspreek-
punt voor iedereen, zodat de opdracht-
gever gerust kan zijn dat alles volgens 
de gemaakte afspraken verloopt. De 
dienstverlening van Daemen is zeer 
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divers. “Ik kan voor de mensen de of-
fertes aanvragen, maar ik kan ook voor 
mensen als ze of als mensen al offertes 
hebben aangevraagd een scan maken 
van deze offertes. Zo kan ik meteen zien 
of de goedkoopste offerte ook de naam 
eer aan doet en of er zaken zijn weg-
gelaten die achteraf wel betaald moeten 
worden. Ik kan dan direct kijken of er 
mogelijkheden zijn om het project beter 
aan te pakken en/of geld te besparen. 
Hiervoor heb ik de Bouwscan in het 
leven geroepen. 

Het voortraject is het belangrijkste, 
daar wordt de basis gelegd voor een 
succesvolle (ver)bouw. Dit traject wordt 
helaas veel te vaak veel te gemakkelijk 
doorlopen. Daarna zal 
de verdere begeleiding van het bouw-
traject door Daemen Bouwmanagement 
gecoördineerd worden. 

Erwin Daemen heeft zelf een bouwkun-
dige achtergrond, werkte bij een aanne-
mer en heeft jarenlang bij een bouwbe-
geleidingsbureau  gewerkt waar hij zes 
jaar diverse soorten van projecten deed. 
In 2009 werd hij zelfstandig en richtte 
Daemen Bouwmanagement op. Hij is 
inmiddels in een groot deel van Limburg 
aktief. Toch is het nog niet gebruikelijk 
om een bouwmanager in te schakelen. 
Onbekend maakt onbemind. Erwin Dae-
men herkent dat. “Mensen hebben het 
idee dat een extra persoon inschakelen 

bij de bouw per de� nitie meer geld kost 
of dat ze dat niet nodig hebben. De 
praktijk wijst uit dat dat niet zo is, maar 
het vergt een omschakeling. Mensen 
moeten de stap durven te zetten. 

Daemen Bouwmanagement

T  046 – 436 09 60

E  info@damenbouwmanagement.nl

W  www.daemenbouwmanagement.nl

Voor meer informatie over de Bouw-
scan. Neem contact op of kijk op de 
website. Doet u dat in de maand sep-
tember contact dan is de bouwscan 
gratis. Vraag de voucher aan. 
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“Erwin is onze redding geweest”

Hennie en Tanya Frissen, eigenaren 

van restaurant/eetcafe Cèramique in 

de Rechtstraat Maastricht zijn bezig 

met een grondige renovatie van hun 

bekende horecazaak. Hennie schakelde 

in een vroeg stadium Erwin Daemen in 

om hem te begeleiden bij de bouw. Dat 

bleek een goede zet. “Om eerlijk te zijn; 

het inschakelen van Erwin is onze red-

ding geweest. Je kunt je niet voorstellen 

wat komt kijken bij de renovatie van 

een rijksmonument in de Maastrichtse 

binnenstad. Aan dit pand is bijna 400 

jaar niks gebeurd.” Het echtpaar Frissen 

ging niet zo maar aan de slag. Hennie: 

“Hier zijn vijf jaar voorbereiding aan 

vooraf gegaan. Het inschakelen van een 

bouwbegeleider heeft ons veel ellende 

bespaard. Er moet tegelijkertijd over 

zo veel dingen worden nagedacht en 

beslist, dat kun je niet als je geen ver-

stand van zaken hebt. De toegevoegde 

waarde van Erwin Daemen is duidelijk. 

Zonder hem zouden we waarschijnlijk 

de geplande opening in oktober niet 

gehaald hebben.”

Erwin Daemen, Hennie en Tanya Frissen
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