
Zelf bouwen
of renoveren
in 20 stappen

Van de eerste steen tot de finale keuringen. 
In 20 duidellijke stappen. 

Met

  - Je (ver)bouwtraject stap-voor-stap

  - Checklist verplichte keuringen



Wie is Swipe Zelfbouw?

Swipe Zelfbouw is gestart vanuit een grote passie voor verbouwen. We weten heel goed hoeveel 
voldoening het geeft om eigenhandig een woning of ruimte helemaal op te bouwen.

Tegelijk voelden we een nood aan betaalbare, kwalitatieve zelfbouwpakketten mét persoonlijke 
ondersteuning. Met Swipe Zelfbouw bieden we hierop een antwoord.

Wij trekken het familiale van onze onderneming door naar elke klant. We voelen ons betrokken 
bij je bouwproject en zijn trots op de enorme evolutie die elke Swipe-klant doormaakt. De 
renovatieprojecten en bouwtrajecten liggen ons nauw aan het hart, en dat voelen onze klanten.



Bouwen of verbouwen, 
kan je dat zelf?
Je staat voor een totaalverbouwing of een bouwtraject. En je overweegt: gaan we het zelf 
aanpakken? Kúnnen wij dat, met onze beperkte kennis en ervaring in de bouwwereld?

Wij zeggen: ja! Iedereen kan zelf (ver)bouwen. Met de juiste ondersteuning en veel motivatie 
lukt het je. En we kunnen je nu al zeggen: je zal trots zijn op het resultaat én op jezelf.

Maar hoe begin je er nu aan? Want een totaalproject is wel degelijk een ingewikkelde puzzel, en 
elk puzzelstuk moet kloppen. Goed nieuws: wij bezorgen je kant-en-klare puzzelstukken voor 
elke stap in je (ver)bouwproject. 

Bij Swipe zelfbouw kan je altijd rekenen op de nodige ondersteuning. Je bouwt zelf, maar hebt 
altijd een ‘hulplijn’ én de eindcontrole van onze professionals. Bovendien kan je voor de officiële 
keuringen rekenen op een lijst van vaste partners waar wij mee samenwerken.

‘Je kan zelfbouw nog het best vergelijken met het bouwen 
van Lego, het monteren van een Ikea-meubel of het bereiden 
van een Foodbag-gerecht. Je kan alles zelf, als je maar de 

ingrediënten en een stappenplan hebt!’

Axel, Swipe Zelfbouw

Zo gaat het:
• We bespreken grondig jouw woon-, comfort- en duurzaamheidswensen.
• We stellen je zelfbouwpakketten samen aan de hand van jouw keuzes.
• We leveren deze handige pakketten in de correcte volgorde.
• Jij bouwt stap voor stap aan de hand van onze manuals.
• Wij zijn altijd bereikbaar voor tips en advies: bel ons vanop je werf!
• Klaar? Wij komen altijd checken vooraleer we een volgende fase ingaan.
• En ook voor de eindkeuringen kan je op onze knowhow rekenen.

Elk zelfbouwpakket bevat alle onderdelen die je nodig hebt voor de fase van (ver)bouwen waar 
je je in bevindt. De stap-voor-stap handleidingen leggen in detail uit hoe je alles op elkaar 
aansluit.



Zelfbouw, hoe zit dat?

Met zelfbouwpakketten komt het erop neer dat je zelf je bouw of verbouwing op jou neemt, 
maar voor elke fase van je project, ontvang je een stap-voor-stap bouwpakket op maat 
van jouw huis en jouw voorkeuren.

Tegelijk krijg je de nodige begeleiding en sturing bij je (ver)bouwtraject. Zo sta je er op geen 
enkel moment alleen voor.

Een woning moet voldoen aan heel wat wettelijke verplichtingen, en dat is voor veel  
doe-het-zelvers een factor van onzekerheid. Maar ook daar helpen we je bij. We laten je weten 
welke controles er nodig zijn. Sommige mogen we zelf uitvoeren, voor andere controles 
werken we nauw samen met betrouwbare partners.

Hiernaaste zie je elke stap die je bij nieuwbouw moet doorlopen. Bij een renovatie doorloop je 
meestal dezelfde stappen, maar stap je op een later moment in het traject in.

Legende

 Voor deze stappen kan je van a tot z terecht bij Swipe Zelfbouw

 Voor deze stappen kan je terecht bij een van onze betrouwbare partners

 Voor deze stappen zorg je zelf, maar we kunnen onze ervaring wel met je delen



Welke onderdelen van mijn verbouwing pak ik zelf aan, en welke laat ik doen?
Je hebt helemaal de vrije keuze over welke aspecten van je bouw- of verbouwproject je zelf aanpakt, 
en welke je beter uitbesteedt. In het overzicht zie je mooi voor welke onderdelen van je project er 
zelfbouwpakketten (mét inbegrepen ondersteuning) ter beschikking zijn. We lijsten ze hier nog even 
op.

Bij al deze technieken hebben wij het volste vertrouwen – en dat leerden we uit ervaring – in zelfbouwers 
die met de pakketten stap voor stap aan de slag gaan. Onze experts stellen elk pakket samen op maat 
van jouw woning, en aan de hand van je gekozen toestellen en merken.

Twijfel je aan je kunnen? Kom zeker eens langs voor een gesprek. We overlopen tot in detail hoe de 
technieken in elkaar zitten. Ook niet-ervaren bouwers kunnen absoluut met onze pakketten aan de 
slag. Toch niet helemaal zeker? Dan besteed je bepaalde technieken uit aan aannemers en vakmensen. 
De andere technieken doe je zelf, want yes you can – met Swipe Zelfbouw natuurlijk ;).
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Een blik achter de schermen 
Nick & Thijs

Nick kocht recent een renovatieproject 
met zijn vriendin. Samen gingen ze 
het verbouwavontuur aan, maar niet 
zonder de hulp van beste vriend Thijs. 

Nick: ‘Tijdens onze zoektocht naar een 
geschikte woning was er wat twijfel bij 
mijn vriendin. Zou een renovatieproject 
wel lukken? We besloten om de stap te 
nemen en begonnen er vol goede moed 
aan. Gelukkig konden we rekenen op 
onze beste vrienden.’

Thijs: ‘Zeker! Ik heb vroeger elektriciteit 
gestudeerd, waardoor ik hen daar 
wel wat kon helpen. We hebben hard 
gewerkt, maar hebben ook voldoende 
ontspannen met een biertje in de tuin, 
zo moet dat hé!’

Vertel eens wat meer over het 
project?
Nick: ‘De woning was qua structuur 
100% mijn ding. Echter moesten we de 
technieken wel ‘updaten’. Elektriciteit 
uit de jaren 50 laten liggen, leek ons 
geen goed idee. Ook de verwarming 
pakten we aan en kozen daar voor een 
duurzame warmtepomp. De sanitaire 
voorzieningen werden ook aangepakt. 
We verniewden alle afvoeren en 
verplaatsten de badkamer naar boven.’

De zelfbouwtips van 
Nick & Thijs

1. Ga er gewoon voor, durf fouten maken, maar 
lig er niet te lang wakker van. 
2. Plan je werken goed op voorhand, zo hou je 
een overzicht. 
3. Ruim je werf regelmatig eens op. Dat 
bespaart heel wat zoekwerk!

Wat vonden jullie moeilijk? 
Nick: ‘Toen we aan de renovatie 
begonnen, wisten we wel waar we 
naartoe wilden, maar de volgorde 
van werken was moeilijk in te 
schatten, omdat we zelf geen 
ervaring hadden. Gelukkig 
kregen we steeds advies van het 
hele Swipe-team en konden zo 
een mooie planning opmaken.’ 

Waarom Swipe? 
Nick: ‘Mijn broer had al eens een 
project via Swipe gedaan, en was 
daar zeer tevreden van. Wat voor 
ons echt het onderscheid maakte 
was de service. We konden steeds 
rekenen op de experten van 
Swipe en zelfs in het weekend 
konden we Axel bereiken met 
allerlei vragen. Dat stelde mij ook 
gerust.’

Waarom Zelfbouw?
Nick: ‘Zowel mijn vriendin als ik wonen 
allebei nog thuis en hebben geen 
haast om het huis snel te verlaten. 
Zelfbouw is dan ideaal om op 
ons eigen tempo te werken. Een 
bijkomend voordeel is dat we 
mooi konden besparen op de 
verschillende technieken.’ 



Kiezen voor zelfbouw?

Wanneer je aan een (ver)bouwproject 
begint, is er steeds heel wat dat moet 
gebeuren. Je moet weten wat je 
wil, wanneer je het wil en hoe je het 
uitgevoerd wil hebben. 

Kortom: een hele reis die voor een 
hoop stress kan zorgen. In deze 
handige brochure nemen we je bij de 
hand en leggen we je in 20 stappen uit 
hoe je jouw droomwoning realiseert!
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Bij Swipe Zelfbouw gaan we steeds 
voor een totaalaanpak. We hebben 
alle puzzelstukken in huis om jouw 
woning te bouwen. Stuk per stuk 
kijken we hoe elk puzzelstukje in 
jouw plaatje past.  



In 20 stappen naar 
jouw droomwoning

Deze stap klinkt niet zo arbeidsintensief. Maar niets is minder waar. 
Je bent dan helemaal nog niet aan het timmeren, hameren of installeren, 
maar het denkwerk dat aan je (ver)bouwtraject voorafgaat, bepaalt voor 
een groot stuk het vlot verloop en het mooie resultaat van je woning.

Bedenk exact hoe elke ruimte in je huis er moet uitzien. Denk na over de 
afwerking en stel je droomwoning samen: via Pinterest, op een moodboard,… 
zoals je het zelf het liefst hebt. Alleen zo kan exact bepaald worden waar 
leidingen en kabels moeten getrokken worden.

  Voorbereidende fase

Wanneer er meer dan één aannemer betrokken is bij bouwwerken, moet 
je verplicht een veiligheidscoördinator aanstellen. Deze controleert de 
veiligheid van je ontwerp en ziet erop toe dat alle veiligheidsmaatregelen 
toegepast worden. Doel: het risico op arbeidsongevallen verminderen.

  Veiligheidscoördinatie & EPB

Respecteer de EPB-regels - EPB staat voor Energie Prestatie en 
Binnenklimaat. Bij elke bouw of verbouwing in Vlaanderen moet je de 
eisen rond isolatie, ventilatie en overhitting respecteren. Op het eind 
van je bouwtraject, krijgt je woning van de EPB-verslaggever een EPB-

certificaat dat weergeeft hoe je huis presteert op vlak van energie.



  Ventilatiecoördinatie

Bij grondige energetische verbouwingen en bij nieuwbouw ben je verplicht 
om een ventilatieverslaggever aan te stellen. 

Wie met Swipe bouwt, kan daarvoor op ons rekenen. Wij 
coördineren de voorstudie en analyseren waar er afvoer, toevoer 
en doorstroom moet voorzien worden. We dienen het project 
in bij het kwaliteitskader vóór de werken. Na de mechanische 
verslaggeving stellen wij het VPV op (ventilatie prestatie verslag).

Ook na de bouwwerken controleren we de doorvoer en de 
toevoer- en afvoeropeningen. We regelen de unit af en stellen 

het debiet per kamer correct in. Uiteindelijk voeren we metingen 
uit en leveren certificaten af. We bezorgen deze rechtstreeks aan je  

EPB-verslaggever.

  Technieken bepalen

Welke technieken pak je aan in je (ver)bouwtraject? Denk aan de afvoer, sanitair, ventilatie, koeling via 
lucht-luchtwarmtepomp, verwarming, elektriciteit, zonnepanelen, …
We overlopen voor elke techniek de mogelijke opties. 

Je maakt keuzes op basis van het budget dat je ter beschikking hebt, je voorkeur voor duurzaam (ver)
bouwen en de materiaal- en toestelopties. Wij leggen duidelijk uit wat de voor- en nadelen zijn van elke 
keuze, zodat je een gewogen beslissing kan maken.
Samen maken we een gedetailleerde lijst met de toestellen en materialen van jouw voorkeur. 



  De ruwbouw

De ruwbouw is het fundament van je woning. Het zijn de 
funderingen, de kelder, de riolering, de buitengevel, deuren 
en dorpels, binnenmuren, houtskeletbouw, dakschrijnwerk en 
dakbedekking.

Na de ruwbouwfase is een nieuwbouwwoning wind- en waterdicht. 
Ook in renovatietrajecten komt er vaak ruwbouw te pas. Vanaf het 
moment dat er binnenmuren moeten geplaatst worden, een dak 
vervangen en dergelijke, spreken we van ruwbouw.

  Eerste fase technieken

De ruwbouw is klaar! Dan start je met de technieken die ingebouwd 
zijn. Hiermee bedoelen we alles wat in de muur, boven het plafond 
of onder de vloer moet ingekapseld zitten: 
Dit is nu de to-do lijst!

Plaatsen afvoer
1. Controle op lekdichtheid

Plaatsen sanitair
(inbouwdeel)

1. Slijpwerken
2. Plaatsen inbouwpotten
3. Plaatsen collectoren
4. Plaatsen sanitaire leidingen
5. Aansluiten van de leidingen
6. Testen

Plaatsen ventilatie
(inbouwdeel)

1. Plaatsen verdeelboxen
2. Plaatsen adapters
3. Plaatsen leidingen

Plaatsen elektriciteit
(inbouwdeel)

1. Slijpwerken
2. Inbouwpotjes plaatsen
3. Kabelgoten plaatsen
4. Elektrische kabels trekken
5. Zorgen dat aarding in orde is
6. Plaatsen elektrisch bord

Plaatsen airco (lucht-lucht 
warmtepomp - inbouwdeel)
1. Plaatsen inbouwdozen
2. Plaatsen koelleidingen
3. Elektrische kabels trekken
4. Condensafvoer plaatsen

Plaatsen wand- of 
dakisolatie



Welke techniek komt eerst?
Elke aannemer werkt liefst als eerste. Zo hoef je geen rekening te houden met kabels of leidingen van 
de vorige aannemer.

Wij suggereren deze volgorde:

Afvoer
Hierdoor kan 
je gemakkelijk 

afwatering 
voorzien. 

Ventilatie
Want neemt de 
meeste plaats in. 

Sanitair
Want dit heeft 
redelijk soepele 

leidingen. 

Elektriciteit
Soepel en 
flexibel te 
plaatsen. 

Koelleidingen
Soepel en 

flexibel, maar 
hoog risico op 

beschadigingen.

  Vloerisolatie

Onze partners komen bij je 
langs voor het isoleren van je 
vloer. 

Belangrijk? Jazeker! Een 
geïsoleerde vloer voorkomt 
dat koude omhoog kruipt, 
en zorgt ervoor dat je huis 
energiezuiniger is en dat 
je meer comfort ervaart 
in de leefruimtes op het 
gelijkvloers.

Isolatie ontcijferd
Hoe kan je de isolerende werking van isolatiematerialen met 
elkaar vergelijken? Een stoomcursus!

Lambda-waarde: deze waarde geeft weer hoe goed een 
materiaal warmte geleidt (ongeacht het aantal lagen). Hoe hoger 
de lambda-waarde, hoe minder goed dit materiaal isoleert. De 
lambda-waarde moet dus zo laag mogelijk zijn.

R-waarde of warmteweerstand geeft weer hoe goed één laag 
isolatie de warmte tegenhoudt. Een hoge R-waarde is dus beter.

U-waarde: geeft de warmtedoorgang weer, ofwel: hoeveel energie 
er doorheen één laag isolatie kan. Hoe hoger deze waarde, hoe 
makkelijker warmte kan ontsnappen. We willen dus een lage 
U-waarde.

Welk isolatiemateriaal kies je?
Voor het isoleren van de vloer gaan de meeste mensen voor PUR of 
PIR. 

PUR en PIR staan voor polyurethaan en polyisocyanuraat. Beide zijn 
chemische stoffen die toelaten lucht in zeer kleine partikels vast te 
houden. Ze vormen daardoor zeer goede isolatoren. Het grote verschil 
tussen PUR en PIR zit in het brandgedrag van beide producten. PUR 
kan zowel gespoten als in plaat aangebracht worden. Je kan ook kiezen 
voor EPS-isolatie (Expended poly styreen), beter gekend als Isomo. 
Hiervan heb je een dikkere laag nodig dan PIR of PUR. 



  Vloerverwarming

Energie-efficiënt, voordelig, milieuvriendelijk 
en heerlijk comfortabel. Geen wonder dat 
vloerverwarming dé verwarmingskeuze is bij 
bijna elke nieuwbouw of totaalverbouwing.

Zeker in combinatie met een warmtepomp is 
dit verwarmingssysteem optimaal. Het werkt 
op zeer lage temperatuur, waardoor het weinig 
energie verbruikt.

Vloerverwarming bestaat uit een netwerk 
van buizen onder je vloer. Door die buizen 
stroomt warm water. Het netwerk van buizen 
is verbonden met je hoogrendementsketel of 
warmtepomp.

Een collector zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de warmte en een constante kamertemperatuur. 
Vandaar dat behaaglijke gevoel in ruimten met vloerverwarming. Via een kamerthermostaat regel je de 
warmte precies.

Nat of droog systeem
Bij een nat systeem worden de buizen rechtstreeks in de natte betonvloer of chape aangebracht wanneer 
die gegoten wordt. Nadeel van dit systeem is de traagheid van het opwarmen en koelen. Dit duurt zo’n 
4 uur.

Bij een droog systeem liggen de buizen op een voorgevormde isolatieplaat. Onderaan deze plaat is een 
metaalfolie over de isolatie geplaatst. De vloerbekleding kan hier rechtstreeks op geplaatst worden. Er 
is dus geen chape nodig. De warmte kan heel snel afgegeven worden. 

‘Vloerverwarming kan enkel als er vloerisolatie ligt. 
Anders krijg je té veel warmteverlies.’

Axel, Swipe Zelfbouw

Koelen met vloerverwarming
Wist je dat je tijdens hete zomers je huis kan koelen met je vloerverwarming? Dan combineer je je 
vloerverwarming met een omkeerbare warmtepomp en laat je water van 18°C in de buizen circuleren. 
Hierdoor koelt de ruimte enkele graden af. Méér koeling gewenst? Dan opteer je voor een lucht-lucht 
warmtepomp (airco).

Extra comfort door gelijkmatige 
warmteverspreiding en niet via luchtcirculatie.
Meer ruimte in jouw kamers doordat 
vloerverwarming onder de vloer gemonteerd 
Je kan je niet meer branden aan het hete 
radiator, vloerverwarming is veilig. 
Extra onderhoudsvriendelijk in vergelijking 
met radiatoren die stof vangen. 

Esthetisch mooier doordat er geen 
leidingwerk of radiatoren aan de muur 
In combinatie met een warmtepomp kan je 
via de vloerverwarming ook koelen.
Eens de vloerverwarming de gewenste 
temperatuur bereikte, kan ze energiezuiniger 
deze temperatuur aanhouden in vergelijking 
met radiatoren. 

De voordelen van vloerverwarming



  Chape

Wie een vlakke vloer wil, heeft vlakke chape nodig ónder die vloer. Of het nu gaat om tegels, parket, 
linoleum of een gietvloer. En zeker ook bij het leggen van isolatieplaten is een vlakke pre-chape belangrijk.

Hoe dik ligt chape?
- De minimumdikte van chape is 5 cm bovenop de leidingen. 
- Ligt er ook vloerverwarming, dan is de chape al snel 7 tot 8 cm dik.
- Voor een terras raden we aan om minstens 10 cm chape te voorzien.

Voegen, bewapening en randisolatie
Chape is nooit zomaar chape. Er komen nog enkele andere aspecten bij 
kijken.

Voegen
Een vloer is altijd onderhevig aan temperatuurverschillen. We moeten 
voorkomen dat er daardoor scheuren ontstaan in de chape.
Daarom respecteert men bij chapewerken altijd zettingsvoegen (of 
uitzetvoegen). Ook zettingsvoegen zijn verplicht op vloeren zonder 
vloerverwarming die groter zijn dan 40 m².

Bewapening
Netten
Wapeningsnetten zijn gegalvaniseerde netten die uitzetting 
tegengaan en het geheel bij elkaar houden. Ze zijn verplicht bij 
vloerverwarming. Ook bij minimale chapediktes raden we het gebruik 
van wapeningsnetten aan.

Vezelwapening
Dit is een alternatief voor netwapening. Deze techniek laat toe om 
efficiënter te werken en een goede draagsterkte te bereiken.

Randisolatie
Op alle randen van de kamer plaatst het chapeteam randisolatie. Ook dit 
is noodzakelijk om plaats te voorzien voor de uitzetting van de chape.



  Bepleisteren muren

  Finale montage: trap, vloeren

  Badkamer

  Keuken

Samenwerken met onze partners? Zo bespaar je extra op je droombadkamer!
Stap 1:  Maak een afspraak bij onze partners. Meld dat het project via Swipe Zelfbouw verloopt. Zo ben 
je zeker van de meest gunstige prijs.
Stap 2: Ga langs in de toonzaal. Een medewerker stelt een scherpe offerte op maat samen, maakt 
technische plannen en levert het nodige materiaal op de werf.

En Swipe? Swipe zorgt voor de scherpste prijs, is je aanspreekpunt bij bestelling, verzorgt de facturatie 
en administratie & zorgt voor een vlot verloop van je project. 

De binnenafwerking gaat van start!
Je bent al flink gevorderd met je (ver)
bouwproject. Wees trots op wat je 
gerealiseerd hebt! Nu vol goede 
moed vooruit, met als motivatie: een 
fantastisch eindresultaat.

Kan binnenafwerking ook met 
zelfbouwpakketten?
Jazeker, ook de binnenafwerking kan 
je voor een groot deel zelf realiseren 
aan de hand van onze kant- en klare 
zelfbouwpakketten op maat.

Voor de andere onderdelen schakel 
je een betrouwbare aannemer in. Wij 
reiken je vrijblijvend onze partners 
aan, zoals kwalitatieve pleisterwerken 
of onze badkamerpartners aan 
scherpe prijzen.

Vakmensen komen jouw keuken installeren. Spannend! Wist je 
trouwens dat een elektrische keukenboiler een mooie toevoeging is? 
Deze zorgt ervoor dat het warme water dichter bij jouw verbruiker is en 
dus een minder lang traject doet. Zo koelt het minimaal af. Ook voor 
deze techniek kan je rekenen op Swipe Zelfbouw!

Na het bepleisteren van jouw 
muren zal je meteen een groot 
verschil merken!

Yes! Eindelijk een vaste trap en 
afgewerkte vloeren.



  Afwerken technieken

Je kan als Swipe-bouwer steeds bij ons terecht met vragen of twijfels, óók over de onderdelen die je niet 
met zelfbouwpakketten aanpakt.

TIP
Verlies je de (ver)bouwmoed, of vrees je dat je de verhuisdeadline niet zal 
halen? Schakel dan een keer extra een aannemer of een van onze techniekers in. 
Wanneer je het vooruit ziet gaan, krijg je opnieuw een motivatieboost!

Met onze zelfbouwpakketten ga je aan de slag om deze lijst met 
klussen tot een goed eind te brengen:
- Plaatsen van het kraanwerk
- Montage en opstart hoogrendementsketel of warmtepomp
- Montage en aansluiting van de airco
- Plaatsen en aansluiten van de elektrische kast
- Plaatsen van de ventilatie-unit

  Afwerking

We komen steeds dichter bij een fantastisch 
afgewerkt huis. Dit zijn de details die we nu onder 
handen nemen:
- Plaatsen van stopcontacten en lichtschakelaars
- Plaatsen van TV en internetcontacten
- Aansluiten van schakelaars
- Afdekplaatjes en afwerkingssets plaatsen

En ook deze zaken werken we in deze fase af:
- Het plaatsen van voldoende rookmelders (verplicht)
- Het plaatsen van een inbraakalarm

- Het monteren van airco’s: je lucht-lucht warmtepompen moeten koeltechnisch opgestart worden 
door een gecertificeerd vakman. 
 
Goed nieuws: Swipe heeft zo’n certificaat op zak. Wij: 

• sluiten de koelleiding aan op binnen- en buitenunit
• controleren en herstellen eventuele beschadigingen aan de leidingen
• sluiten alles elektrisch aan
• testen op lekdichtheid
• vacuümeren
• vullen de leidingen op met koelgas
• starten de airco op

- Programmeren van domotica
• Stel zelf via drag & drop in welke sferen en bedieningen je wil kunnen instellen.
• Of doe voor een échte smart woning een beroep op onze specialisten.

- Inregelen ventilatiedebieten (verplicht): we stellen de debieten van je ventilatie mechanisch in aan 
de hand van de berekeningen van de ventilatiecoördinator en de EPB-verslaggever.



  Zonnepanelen

Met zonnepanelen of PV-panelen (Photo Voltaic) wek 
je elektrische stroom op via zonlicht. Deze manier van 
energie opwekken, bespaart je jaarlijks ettelijke euro’s op je 
energierekening. En ook het klimaat vaart er wel bij, want hoe 
meer gezinnen energie opwekken via zonne-energie, hoe 
minder fossiele brandstof er de atmosfeer in gaat.

Extra troef: zonnepanelen verlagen nog eens het E-peil van 
je woning, waardoor je kan streven naar een verlaging of 
vrijstelling op je kadastraal inkomen.

Het aanbevolen aantal zonnepanelen op je dak hangt af 
van het ingeschatte verbruik per jaar en hangt samen met je 
gezinssamenstelling en het feit of je een elektrische wagen 
bezit of niet.

Bij zonnepanelen hoort een omvormer. Die zorgt ervoor 
dat de gelijkstroom die uit de zonnepanelen komt, omgezet 
wordt naar wisselstroom die we in huis gebruiken.

Een thuisbatterij? Meer dan vroeger installeren mensen een 
thuisbatterij om de opgewekte zonnestroom op te slaan en te 
gebruiken op momenten waarop de zon niet schijnt.

Wil je jouw zonnepanelen graag zelf plaatsen? Dan voorzien we een compleet zelfbouwpakket. Geen 
grote fan van hoogtes? Dan kunnen we jouw installatie volledig komen monteren. Zo hoef jij je geen 
zorgen te maken en werken wij alles tot in de puntjes af. 



  Keuringen

Keuring van de riolering
Het is van groot belang dat regenwater en rioolwater gescheiden blijven. 
Daarom eisen steden en gemeenten vaak een keuring van de riolering vooraleer 
ze de definitieve aansluiting op de riool willen realiseren.

Wie? Enkel keurders die door Fluvius erkend zijn, mogen jouw riloering keuren.  
Vlario en Aquaflanders kunnen deze keuring doen. 

Wanneer? Vraag de keuring van de riolering al aan tijdens de ruwbouwfase.

Wat? 
- De correcte afvoer van vervuild water. 
- De volledige afscheiding van huishoudelijk water en regenwater.
Daarna: met een keuringsverslag bij de hand, is je gemeente bereid om je 
woning op het rioleringsnet aan te sluiten.

Keuring waterleidingen en sanitair
Je waterleidingen moeten waterdicht aangelegd zijn, letterlijk. Drinkwater en 
regenwater mogen bijvoorbeeld in geen geval met elkaar in contact komen. 
En je toestellen moeten gecertificeerd zijn. Een keuring van de waterleidingen 
is verplicht, zodat je later geen problemen krijgt.

Bouw je met Swipe Zelfbouw? Dan installeer je sowieso sanitair dat gekeurd is 
(Belgaqua). We maken een duidelijk sanitair legplan op dat je stap voor stap 
volgt. Maak voor de keurder ook nog een lijstje van de door jou gekozen 
kranen en toestellen. Zo verloopt alles vlot.

Wie? Eenmaal klaar met de aanleg van je waterleidingen en sanitaire toestellen, 
zorgen wij dat er een gecertificeerde keurder uit onze partnerlijst bij je langskomt 
om de afwerking te controleren en te bevestigen dat alles veilig is. 

Wanneer? Wanneer alle toestellen en kranen geplaatst zijn. Als al het sanitair 
en de waterleidingen klaar zijn.

Wat? 
- Zijn drinkwater- en regenwaterinstallaties volledig afgescheiden?
- Werden de toestellen gekeurd?
- Hebben de kranen de correcte beveiligingen?

Daarna? Na het positief verslag van de keurder vraag je je waterleverancier om 
de verzegeling van je water te verwijderen. Op dat moment kan de watertoevoer 
definitief worden aangesloten door de watermaatschappij. (Onder andere 
Vlaamse Watermaatschappij of Pidpa)



Keuring van je zonnepanelen
Heb je zonnepanelen geïnstalleerd? Dan heb je een keuringscertificaat nodig 
om de panelen te kunnen registreren bij de netbeheerder. Pas dan mag je 
volop zelf stroom produceren.

Bouw je met Swipe Zelfbouw? Dan tekenen wij de nodige schema’s uit die je 
nodig hebt voor de keuring.

Wie? Na de installatie van jouw zonnepanelen zorgen wij dat er een 
gecertificeerde keurder uit onze partnerlijst bij je langskomt om de afwerking 
te controleren en te bevestigen dat alles veilig is. 

Wanneer? Meteen na installatie van de zonnepanelen op een werkend elektrisch 
bord. 

Wat?
- Het eendraadschema en situatieschema van de installatie (zorg voor drie                    
exemplaren op het moment van de keuring)
- Is de spreidingsweerstand van de aarding in orde?
- Is de isolatieweerstand in orde?
- Zijn er differentieelschakelaars aanwezig?
- Check van de verdeelborden, leidingen, stopcontacten en schakelaars.
- Is de installatie conform de regels van goed vakmanschap?
- Is de continuïteit van de aardingen in orde?
- Is de installatie beveiligd tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking?
- Is de installatie beveiligd bij overbelasting en kortsluiting?

Keuring gas
De gasleiding in je woning moet helemaal veilig zijn. Daarom is een keuring 
verplicht.

Wie? Eenmaal klaar met de aanleg van je gasleidingen, zorgen wij dat er een 
gecertificeerde keurder uit onze partnerlijst bij je langskomt om de afwerking 
te controleren en te bevestigen dat alles veilig is. 

Wanneer? Als de gasleidingen gelegd zijn.

Wat? 
- Controle op gaslekken
- Plaatsingswijze van de gasinstallatie
- De aansluitingen
- Toevoer en afvoer

Daarna? Na het positief verslag van de keurder geef je een seintje aan de 
netbeheerder en sluit je een contract af met een gasleverancier. De netbeheerder 
komt langs om de verzegeling van je gasmeter te verwijderen. 



  Afronden wettelijke dossiers

Yes, je verhuisdatum nadert! Toch moet je nog even aandacht schenken aan de wettelijke verplichtingen 
in een woning.

Ventilatie-coördinatiedossier
De opmaak van het 
ventilatieprestatie- verslag 
(VPV) moet gebeuren. In 
het VPV (ventilatieprestatie-
verslag) verdeelt de ventilatie-
coördinator alle prestaties van 
het ventilatiesysteem onder in 
deelaspecten en maakt een 
verslag dat nodig is voor de EPB-
aangifte.

Blowerdoortest
Bij nieuwbouw  (waarbij een 
woning maximaal luchtdicht 
gebouwd wordt) is een 
blowerdoortest nu aan de orde. 
Ook de resultaten van deze test 
zijn nodig voor het EPB-verslag.

EPB-verslag afronden
Op het einde van de werken 
maakt de EPB-verslaggever 
een energiestudie van de 
woning. Je woning krijgt 
een E-peil en een S-peil op 
basis van warmteverliezen, 
luchtdichtheid, isolatie, ventilatie, 
verwarmingsinstallatie, ramen en 
deuren, oriëntatie en zonlicht, 
leidingsverliezen en koeling. Bij 
nieuwbouw  maakt  de  verslaggever 
naast een EPB-aangifte ook een 
energieprestatiecertificaat.

Ten laatste vijf jaar na de 
goedkeuringsdatum van de 
stedenbouwkundige vergunning 
(of de meldingsdatum), moet je 
de EPB-aangifte indienen.

Keuring van de elektriciteit
De elektriciteit in je woning moet 100 %  veilig zijn. Daarom is een keuring altijd 
verplicht, of je nu zelf je elektriciteit aanlegt of ze laat aanleggen door een 
elektricien.

Bouw je met Swipe Zelfbouw? Dan maken we van bij de start een duidelijk 
schema op waarmee je je elektriciteit stap voor stap aanlegt, conform de 
laatste reglementering (Algemeen Reglement Elektrische Installaties 2020).

Wie? Eenmaal klaar met de aanleg van je elektriciteit, zorgen wij dat er een 
gecertificeerde keurder uit onze partnerlijst bij je langskomt om de afwerking 
te controleren en te bevestigen dat alles veilig is. 

Wanneer? Meteen na installatie van de elektriciteit.

Wat?
- Het eendraadschema en situatieschema van de installatie (zorg voor drie 
exemplaren op het moment van de keuring)
- Is de spreidingsweerstand van de aarding in orde?
- Is de isolatieweerstand in orde?
- Zijn er differentieelschakelaars aanwezig?
- Check van de verdeelborden, leidingen, stopcontacten en schakelaars.
- Is de installatie conform de regels van goed vakmanschap?
- Is de continuïteit van de aardingen in orde?
- Is de installatie beveiligd tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking?
- Is de installatie beveiligd bij overbelasting en kortsluiting?

Daarna? Na het positief verslag van de keurder geef je een seintje aan de 
netbeheerder en sluit je een contract af met een elektriciteitsleverancier. De 
netbeheerder komt je installatie definitief aansluiten en koppelt de werfkast af. 



  Tuin of oprit

  Verhuizen

Welke oprit leg je aan, hoe richt je de tuin in? Aan deze zaken kan je 
nu aandacht besteden. Let op dat je voor verharding zoals terrassen, 
vijvers en zwembaden (én voor kunstgras) een vergunning nodig hebt.

Welkom thuis
Je mooi verbouwde of nieuw gebouwde huis is klaar om een 
echte thuis te worden. Verhuizen maar, en naar hartenlust 
inrichten volgens je eigen smaak en stijl.

Enkele zaken die je niet mag vergeten:
- een brandverzekering afsluiten
- je adreswijziging doorgeven bij de gemeente, Bpost, 
verzekeringsmaatschappijen, mutualiteit, ledenverenigingen, 
tijdschriftabonnementen, enz.
- je tv-aansluiting regelen

Zelfbouw? Tuurlijk wel!
Zie je het met dit stappenplan bij de hand helemaal zitten om 

erin te vliegen? Heb je nog een aantal concrete vragen?
Kom langs bij Swipe Zelfbouw en wij zorgen voor deskundige 
en persoonlijke begeleiding. Zo breng je zelf – en met ons als 

allergrootste supporters – je zelfbouwproject tot een goed 
einde.

Tot binnenkort!





Zelf (ver)bouwen

Waarom dan niet zelf alles halen bij de 
doe-het-zelfzaak?

Je bent een ervaren (ver)bouwer? 
Zelfs dan zijn zelfbouwpakketten interessant! 

We dagen je uit om alle componenten die je 
van ons geleverd krijgt aan een scherpere 
prijs te scoren bij de bouwmarkt. Dat is een 
onmogelijke klus. Bovendien krijg je er bij ons 
de stap-voor-stap handleidingen, een ‘hulplijn’ 
én de grondige controle achteraf bij. Een 
service die zelfs ervaren verbouwers als enorm 

waardevol ervaren.

Het team van Swipe is ervan overtuigd dat iedereen met motivatie, passie en wat (vrije) tijd een  
(ver)bouw(ing) tot een goed eind kan brengen. 

Meer nog: we hebben al talloze keren mogen bewonderen hoe complete leken in de bouw eigenhandig 
een totaalrenovatie of nieuwbouw dankzij zelfbouwpakketten tot een schitterend einde brengen. 



Zelf (ver)bouwen
Zelf (ver)bouwen, kan ik dat?
Spoiler: yes you can! Maar hoe dan?

Meet our team!

Swipe Zelfbouw is gevestigd in Lokeren en begeleidt vandaar uit honderden zelfbouwers in heel 
Vlaanderen. Benieuwd welke toppers jouw project zullen verzorgen? 
We stellen ze graag aan jou voor

Axel
Zaakvoerder

Noël
Hoofd techniek

Laura
Calculatie I Experte elektriciteit

Jana
Marketing & communicatie

Wendy
Zaakvoerder I Boekhouding

Dilan
Monteur techniek

Charlotte
Administratieve ondersteuning

Sarah
Technische ondersteuning



Hoe werkt Swipe Zelfbouw voor en met jou?

Hoe begin je aan een renovatie of bouwproject? Waar begin je 
in godsnaam eerst mee? 

Alles start met een gesprek
In een kennismakingsgesprek stellen we tal van vragen over 
hoe jouw bouw- of renovatieproject er precies uitziet, wat 
jouw wensen zijn, wat jouw definitie van comfort is, welke 
ecologische aspecten voor jou belangrijk zijn & welk budget 
er voorhanden is.

We geven tijdens dit gesprek al een eerste indicatie over de 
kosten, zodat je al enkele knopen kan doorhakken.

We adviseren je natuurlijk over de aanpak en volgorde van je 
(ver)bouwplanning: waarmee start je, wat komt daarna? We leggen grondig uit hoe alle stappen in 
elkaar zitten, welke facetten invloed hebben op elkaar en hoe je praktisch alles inplant.

We sturen bij op basis van jouw wensen
Daarna gaan we met jouw wensenlijstje aan de slag. We selecteren de technische componenten die 
nodig zijn om je project te realiseren en maken een duidelijk voorstel op. 
Tijdens een tweede gesprek geven we daar gedetailleerd tekst en uitleg bij. Waar nodig sturen we bij. 
Na afloop ontvang je een volledige offerte. 

Akkoord? Let’s go!
Voor elke stap in je bouw of renovatieproject voorzien we een uitgebreid zelfbouwpakket met alle 
componenten die je nodig hebt. Bij de materialen zit telkens een fotohandleiding, montageschema’s, 
plannen en videohandleidingen waarmee je helemaal from scratch aan de slag kan. 

Dan is het tijd voor actie: de nodige bestellingen worden 
geplaatst. Op een door jou bepaalde dag komt de Swipe 
technieker langs met je zelfbouwpakket! Wanneer we jouw 
zelfbouwpakket komen leveren, geeft een ervaren technieker 
nog extra uitleg. Je bekijkt samen wat je waar gaat plaatsen en 
maakt een werkplanning op. Zo kan je vlot aan de slag.

Tijdens het monteren toch een vraag of twijfel? We zijn altijd 
beschikbaar voor telefonische ondersteuning. Ook in het 
weekend en op feestdagen - want dat is wanneer je aan het 
werk bent, natuurlijk! 

Ben je klaar met de montage van een pakket? Dan komt onze 
Swipe technieker langs voor een finale controle. Je kan daarna 
met een gerust hart de vloerder of plakker laten langskomen. 
Toch een tikkeltje jammer dat je die netjes zelfgemonteerde technieken nu moet toedekken, hé? 



Kom kennismaken!

BEL: 09/273.82.82
MAIL: wedoenhetzelf@swipezelfbouw.be

KOM LANGS (best na afspraak, dan hebben we zeker voldoende tijd)



Swipe Zelfbouw
www.swipezelfbouw.be

wedoenhetzelf@swipezelfbouw.be
09/273.82.82

v.u. Axel Baeyens - Weverslaan 26, 9160 Lokeren


