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Dagens program 

- Kort gennemgang af platformens funktioner 
- Opstart af dit drømmeprojekt
- Opstart af budget
  - Gode råd til opstart af dit budget
  - Hvordan indhenter du tilbud fra håndværkere/byggemarkeder?
  - Hvorfor skal du styre dine udgifter løbende?
- Indgåelse af kontrakter 
  - Hvad er vigtigt når du indhenter tilbud?
  - Hvorfor bør du altid have en kontrakt?

- Spørgsmålsrunde - skriv gerne jeres spørgsmål ned undervejs



Kort gennemgang af platformens funktioner 



Opstart af dit drømmeprojekt

Inspirationsbilleder

Budget Tidshorisont
Rumstørrelser

Rumbehov
Materialeønsker

Vedligehold

ArkitekturBeliggenhed

Opvarmning

Alternativ energi

Byggeprogram - dine ønsker til drømmeprojektet

Egen skitsering eller kontakt til arkitekt

Projektforslag / Myndighedsprojekt / Udbudsmateriale
Lovkrav: Bygningsreglementet // Lokalplaner // Kommuneplaner // Servitutter (se tinglysning.dk - log ind med NemID) // Spørg kommunen

Budget / Indhentning af tilbud

Byggemarkeder / Håndværkere / Eksterne rådgivere / Andet



Opstart af budget

- Opdel først budgettet i to / Eget arbejde og håndværkerens arbejde

- Start fra bunden og bryd projektet op i bygningsdele 
    fundament, terrændæk, ydervægge, tag, vinduer, døre, gulve, lofter, indv. døre, inventar, el-arbejde, VVS, Ventilation mv.

- Opret bygningsdele som budgetposter i Selvbygger+ Basic 

Gode råd til opstart af dit budget

Indhente tilbud

Styring af udgifter løbende

- Indhent tilbud fra byggemarkeder og håndværkere 

- Ajourføring af bilag løbende sikrer et godt overblik undervejs.

- Det giver mulighed for tilpasning af budgetposter i tide ved overskridelse

- Samtidigt kan du hurtigt finde en faktura i tilfælde af tvivl eller spørgsmål.
 
- Et godt råd er også altid at kontrollere dine fakturarer - der sker ofte fejl.



Indgåelse af kontrakter

- Find de gode entreprenører - få gerne anbefalet dem fra andre der har bygget.

- Spørg entreprenøren tidlig om lyst og tid til at give et bud på opgaven.

- Få gerne 3 tilbud på samme opgave for at opnå den bedste pris.

- Send et godt tegningsmateriale og beskrivelser til grundlag for tilbud

- Husk tilbudslisten - den er væsentligt for et godt tilbud med udspecificering.
  Samtidigt er forhandling inden kontraktindgåelse lettere når tilbuddene kan 
  sammenlignes. Undervejs i byggeriet kan der ske ændringer og her er det igen   
  nemmere at finde prisen på ændringen.  

- Vær opmærksom på, at der er flere krav til færdigmelding af dit projekt. 
  (tekniske installationer mm.) 

Når du indhenter tilbud / entreprenør



- Få gerne 3 tilbud på alle materialer samlet - og brug nettet til referencepriser.

- Bestil materialer som du får behov for dem, så du undgår skade fra vind og vejr.

- Sørg for, at du ikke betaler for levering af materialer ved større projekter.

- Betal ikke for engangsemballage og indpakning ved større projekter. 

Når du indhenter tilbud / byggemarked



Indgåelse af kontrakter

- En kontrakt imellem dig og din entreprenør sikrer helt grundlæggende fælles 
  spilleregler - specielt hvis I bliver uenige undervejs. 

- ved ændringer i arbejdet skal der altid laves en aftale. Det gør du let på 
  Selvbygger+ om et par uger. Funktionen kommer under kontraktmodulet.
  
  OBS! Her oplever vi ofte problemer på helt simple aftaler - f.eks. at en tidligere 
  aftalt pris ændrer sig når fakturaen kommer. 

Hvorfor bør du altid have en kontrakt



Feedback på BETA-version

Feedback

Mangler du funktioner?

Hvad kan gøres bedre?

Jeres feedback er meget vigtig for os 

Eventuelt?

kontakt@selvbyggerplus.dk



Spørgsmålsrunde

?
Husk at række hånden op i Teams

Vi slukker for optagelsen nu af webinaret



TAK FOR I AFTEN
- og rigtig god påske


