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Nico Dekker

‘Bouwkunde een passie!’, vertelt Nico 

Dekker: ‘Want een bouwkundige kan 

zowel zijn technische, creatieve als 

sociale vaardigheden aanspreken.

cataloguswoNiNg

Cataloguswoningen tegen een 

vaste, scherpe prijs. Zo bouwt u 

zonder zorgen een droomhuis onder 

architectuur met zekerheid over de 

bouwkosten.....

Zorgeloos bouweN oNDer architectuur
 

exclusief huis-op-maat 
of 

uNieke cataloguswoNiNg-op-maat

Een goede ruimtelijke indeling, bijzondere lichtinval, duurzame 

materialen, de keuze voor een aannemer en inspraak in het 

ontwerp krijgt u bij al onze ontwerpen. 

Het verschil is dat u voor een huis-op-maat alle details zelf bepaalt, 

terwijl u bij een cataloguswoning-op-maat uit vier basiswoningen 

een hoofdvorm kiest waarbij u meedenkt over indeling, gevel-

bekleding en daktype. Bovendien gelden er voor een 

cataloguswoning scherpe, vaste tarieven en krijgt u zekerheid 

over de bouwkosten.
 

@ngdekker

Nico Dekker ontwerp & bouwkunde
Dorpsstraat 231a
1733 AK  Nieuwe Niedorp

tel: 0226 42 7920
mob: 06 5202 1898

e-mail: info@nicodekker.com
interner: www.nicodekker.com

iNDEx

huis-op-maat

Elk onderdeel van uw nieuwe 

woning bepaalt u zelf. Zo 

bouwt u een uniek huis-op-

maat dat zich flamboyant of 

met een speelse knipoog van 

haar omgeving...........

www.facebook.com/
nicodekkerarchitectuur
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wilt u ook weleeNs vrijblijveND uw wooNweNseN besprekeN?

ontdek  hoe u zorgeloos een droomhuis onder architectuur kunt bouwen

Wilt u een uniek ontwerp? Of liever een schets van verrassend 
maatwerk in een cataloguswoning?
Bel  06 -  52 02 18 98, mail info@nicodekker.com of kijk alvast op 
www.nicodekker.com.
Op onze website vindt u prijzen en kunt u de brochure aanvragen.
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Nico Dekker

‘Bouwkunde een passie!’, vertelt Nico Dekker: ‘Want een bouw- 

kundige kan zowel zijn technische, creatieve als sociale vaardig 

heden aanspreken.

Daarbij vind ik goed luisteren en me inleven in de gebruiker 

essentieel. Want alleen door grondig onderzoek en intensief 

samenwerken kan dit samenspel van techniek, creativiteit en 

inlevingsvermogen tot het fraaiste resultaat leiden.’, besluit de 

bouwkundige bevlogen.

Dekker studeerde van 2001 tot 2004 Bouwkunde, Architectuur 

aan Hogeschool iNHOLLAND in Alkmaar. Daarvoor volgde hij 

van 1997 tot 2001 de mbo-opleiding Bouwkunde aan het 

Horizon College in Alkmaar.
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nico dekker
Wonen is belangrijk en daarom maken we er wat 
van. de inwoners in noord Holland noord verdienenn 
daarom een pluim. Wat nico dekker betreft beginnen 
we nu.

begeleiDeN

Veel opdrachtgevers ervaren het bouwproces als een 

avontuur en kijken verlangend uit naar de oplevering 

van hun gebouw. Dus moet de bouw vlot verlopen. Een 

bouwkundige kan dat hele bouwproces begeleiden, van 

eerste schets tot bouwvergunning, van bestek tot 

bouwbegeleiding. Om onnodige bouwkosten te 

voorkomen, kijkt een bouwkundige altijd of uw plannen 

uitvoerbaar en duurzaam zijn.

bouweN

Ons bureau werkt nauw samen met ervaren adviseurs, 

calculators, architecten en constructeurs die weten hoe 

ze een origineel ruimtelijk plan moeten uitvoeren. Zo 

streven wij naar fraaie, spannende gebouwen met een 

eigen karakter die in hun omgeving horen. Die omgev-

ing betrekken we ook bij het zoeken naar en toepas-

sen van duurzame en energiebesparende oplossingen 

voor uw gebouw. Met een 3D impressie kunt u familie, 

vrienden of medewerkers alvast virtueel met de mooie, 

ruimtelijke indeling en bijzondere lichtinval verbazen.

iNspirereN

iedereen heeft belang bij goede architectuur. De 

opdrachtgever die er gaat wonen of werken, de buren 

omdat de straat meer allure krijgt, voorbijgangers die 

zich kunnen verbazen, de gemeente omdat de wijk 

verbetert, de gebruiker die zich behaaglijk voelt... 

Vernieuwende, eigenzinnige gebouwen zullen mensen 

inspireren.

luistereN

De opdrachtgever staat bij ons centraal. Die zal tenslotte 

in het pand gaan wonen of werken. Dus luisteren we, 

dragen passende plannen aan, luisteren weer, komen 

met eigenzinnige toepassingen... Door dit uitwisselen 

van ideeen ontstaat een verrassend en passend voor-

lopig ontwerp dat uitgewerkt wordt tot een werktekening 

en bestek die de basis vormen voor uw huis of bedrijf-

spand.
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eigeNZiNNig eN streekeigeN

Vernieuwende woningen inspireren hun omgeving. U 

die er gaat wonen of werken, uw buren omdat de straat 

meer allure krijgt. Maar ook voorbijgangers zullen zich 

verbazen over uw nieuwe huis dat in de streek past en 

toch verrast door haar creatieve ontwerp, ongewone 

materiaalkeuze en speelse kijk op de omgeving. Eigen-

lijk heeft iedereen belang bij goede architectuur.

op alle puNteN DuurZaam

De woning die wij voor u ontwerpen is zowel in 

energiegebruik als materiaaltoepassing duurzaam. in 

onze ontwerpen verwerken wij verantwoorde, vaak 

natuurlijke materialen die het milieu niet teveel belas-

ten. Duurzaam bouwen brengt behalve lagere ener-

giekosten en minder onderhoud ook comfort. Zo zorgt 

zonne-energie bijvoorbeeld voor een behaaglijk warme 

woning in de winter en een heerlijk koel pand in de 

zomer.

helDer hoNorarium

Een exclusief voor u ontworpen woning bouwt u in zes 

fasen waarbij de bouwkosten vooraf vaststaan. in de 

eerste, kosteloze fase bespreken we uw woonwensen 

en leggen die vast in het Programma van Eisen en een 

schetsontwerp. Voor de uitwerking van uw ontwerp, 

aanvragen van vergunningen, aanbesteding en bouw-

begeleiding rekenen we een vast honorarium.

vaste bouwkosteN

De bouwkosten van uw huis-op-maat toetsen we in elke 

bouwfase aan het budget door ze te vergelijken met de 

kengetallen van eerder door ons gerealiseerde 

woningen. Zo kunnen we vrij nauwkeurig de 

bouwkosten bepalen. Na de aanbesteding weet u die 

exact. Wilt u de bouwkosten al voor we de 

vergunningen aanvragen weten? Laat dan uw huis in 

bouwteam ontwerpen en bouwen. U gunt dan de op-

dracht direct aan de aannemer en hoeft geen 

aanbesteding te organiseren.NicoDekker ontwerp & bouwkunde ontwerpt en 

begeleidt de bouw van verrassende woningen. elk 

onderdeel van uw nieuwe woning bepaalt u zelf. Zo 

bouwt u een uniek huis-op-maat dat zich flamboy-

ant of met een speelse knipoog van haar omgeving 

onderscheidt.

exclusief voor u oNtworpeN

Droomt u al jaren van een stijlvolle, eigenzinnige of 

cradle-to-cradle woning op een eigen kavel? Gaat uw 

hart sneller kloppen als u langs een leegstaand 

industrieel pand loopt, maar mist u de vakkennis om die 

in een comfortabele woning te veranderen? Wilt u toch 

graag een vakkundig ontwerp voor uw opknapwoning? 

Samen met u ontwerpen wij graag een uniek huis-op-

maat van duurzame materialen met een goede 

ruimtelijke indeling en bijzondere lichtinval.

huis-op-maat
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het ontwerpen en bouwen van uw huis-op-maat ver-

loopt in fasen. iedere bouwfase heeft zo haar eigen 

aandachtspunten. 

vaststelleN pve eN haalbaarheiD

Ons eerste gesprek is vrijblijvend. Na onze kennismak-

ing toetsen we uw plannen aan het beschikbare 

budget. Dat is nodig om u een realistisch advies te 

kunnen geven en teleurstellingen te voorkomen. Met uw 

wensen bepalen we wat u precies wilt laten bouwen. 

Dat leggen we vast in een document, het Programma 

van Eisen (PVE).

oNtwerpeN voorlopig oNtwerp

De ontwerpfase is creatief en uitdagend. Tijdens deze 

fase wisselen we ideeen uit. Na het nemen van een 

ontwerpbeslissing brainstormen we al weer over de 

volgende. Zo bedenken we steeds meer onverwacht 

verrassende oplossingen. Regelmatig toetsen we of 

het ontwerp nog voldoet aan het programma van eisen. 

Deze ontwerpfase sluiten we af met het voorlopig 

ontwerp.

oNtwerpeN DefiNitief oNtwerp

Het presenteren van het voorlopig ontwerp is een bij-

zonder moment. Dan blijkt of uw wensen zijn vertaald 

in een goed ruimtelijk plan. Eventuele opmerkingen op 

het voorlopig ontwerp nemen we mee in het definitieve 

ontwerp. Dat werken we technisch uit voor het 

aanvragen van de bouwvergunning. Dan toetst de 

gemeente het ontwerp aan bestemmingsplan, bouw-

besluit en redelijke eisen van welstand.

opmakeN bestek

Als u op de bouwvergunning wacht, kunt u alvast een 

aannemer of bouwbedrijf inschakelen. Daarvoor maken 

wij een bestek waarin het werk tot in detail is om-

schreven. Dat bestek met begeleidende tekeningen vor-

mt later onderdeel van de aannemingsovereenkomst.

houDeN aaNbesteDiNg

Bouwen betekent een tijd intensief samenwerken met 

een aannemer. U kunt meerdere aannemers laten 

meedingen of gewoon een bepaalde aannemer kiezen. 

Uiteindelijk moet de offerte binnen uw budget passen. 

Als de offerte hoger uitvalt, kan de bouwkundige met 

aanpassingen proberen binnen het budget te blijven 

zodat de bouw toch door kan gaan

uitvoereN proces

Eindelijk gaan ze uw ontwerp uitvoeren. Na het voor 

traject zal er langzaam maar zeker uw huis-op-maat of 

pand-op-maat ontstaan. Tijdens de bouwvergaderingen 

zullen wij samen met de aannemer de voortgang van het 

bouwproces bespreken.

levereN NaZorg

Na de oplevering kunt u relaxen, wonen en werken in uw 

droomhuis. Maar misschien heeft de aannemer iets ver-

geten of wilt u toch nog een kleine aanpassing. Ook dan 

staan wij voor u klaar.

na de oplevering kunt u 
relaxen, wonen en werken 
in uw droomhuis
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kies uw vorm...             daglicht...                                   gevelbekleding...                              en dak

NicoDekker ontwerp & bouwkunde ontwerpt en be-

geleidt ook de bouw van cataloguswoningen tegen 

een vaste, scherpe prijs. Zo bouwt u zonder zorgen 

een droomhuis onder architectuur met zekerheid 

over de bouwkosten.

verrasseND maatwerk

Droomt u van een ruime logeerkamer voor uw volwas-

sen kinderen of gasten? Ziet u zichzelf ontspannen in 

een megabadkamer of heeft u liever een werkkamer 

extra? Wilt u gelijkvloers en toegankelijk wonen, maar 

wel in jarendertigstijl? Van deze of andere woonwensen 

creeren wij tegen een scherp tarief uw eigen catalogus-

woning op maat. Bij dit concept kiest u namelijk uit drie 

typen woning een hoofdvorm waarvoor u zelf de 

indeling, gevelbekleding, lichtinval en het type dak 

bepaalt.

helDer hoNorarium

Onze cataloguswoning onder architectuur bouwt u in vijf 

fasen waarvan u de kosten vooraf kent. in de eerste, 

vrijblijvende fase bespreken we uw woonwensen, leggen 

die vast in een Programma van Eisen en een schets van 

uw huis. Voor ontwerp, uitvoering en bouwbegeleiding 

van uw bungalow, zadeldakwoning of schilddakwoning 

rekenen we een vast honorarium dat per type woning 

verschilt. De voorbeeldontwerpen zijn bedoeld om u 

een indruk te geven van de kosten en maten.

scherpe, vaste bouwkosteN

Om de bouwkosten snel te kennen, betrekken we uw 

aannemer al voor we de bouwvergunning aanvragen bij 

het ontwerpproces. U kunt zelf een aannemer kiezen, 

maar we kunnen er ook een uit ons netwerk voor- 

stellen. Met de aannemer sluit u een bouw- 

overeenkomst af. Ook rekent u met hem de bouwkosten 

af, elke bouwtermijn betaalt u na oplevering van die 

termijn. Een aantal van onze vaste aannemers heeft de 

bouwkosten van onze voorbeeldwoningen al berekend. 

De prijzen zijn inclusief ontwerp- en advieskosten.

hoge kwaliteit eN korte bouwtijD

De bouw begint als u en het bouwbedrijf de aannemi-

ngsovereenkomst tekenen. in deze vierde fase 

bewaken wij als bouwbegeleiders de voortgang en 

kwaliteit van de bouw. Daarover informeren wij u tijdens 

verschillende bouwvergaderingen. Ons doordachte pre-

fabbouwsysteem van duurzame kwaliteitsmaterialen 

garandeert een snelle bouw. Zo leveren we in de vijfde 

fase en binnen de afgesproken tijd uw nieuwbouw huis 

op. U woont nog lang en zorgeloos in deze unieke mix 

van maatwerk en zekerheid.

oNtwerpeN

Drie door ons ontworpen woningtypen vormen de basis 

voor uw cataloguswoning onder architectuur. Zowel de 

bungalow, zadeldakwoning als schilddakwoning hebben 

we uitgewerkt in verschillende architectuurstijlen om u 

te laten zien dat u indeling, lichtinval, gevelbekleding en 

daktype zelf kunt kiezen. De hoofdvorm is de basis

van uw woning. Onze voorbeelden in traditionele, 

moderne of jarendertigstijl zijn er om u te inspireren tot 

uw eigen, unieke huis.

cataloguswoNiNg op maat Dat 

past eN verrast

Met ons basisontwerp creeren wij samen uw woning. 

Elk detail bespreken we. Zo ontwerpen we een unieke, 

comfortabele woning onder architectuur. Want onze cat-

aloguswoningen onderscheiden zich van de 

standaardwoningen van catalogusbouwers doordat u 

vorm, indeling, lichtinval, gevelbekleding, dak, 

materialen en duurzaamheid zelf bepaalt. Ook kijken we 

met een speelse blik naar de omgeving van de kavel. 

Zo woont u in een woning die in haar omgeving past en 

toch verrast.

ZekerheiD over De kosteN

Bij een cataloguswoning op maat heeft u snel zeker-

heid over de bouwkosten. Als ons ontwerp klaar is, kan 

de aannemer de bouwkosten al berekenen voor we de 

bouwvergunning aanvragen. Ook kan het bouwbedrijf 

uw huis snel bouwen door de toegepaste technologie in 

onze prefabbouwsystemen. Ook dat drukt de 

bouwkosten. U kunt een eigen aannemer voorstellen, 

maar wij kunnen ook een aannemer uit ons netwerk 

aandragen.

DuurZame kwaliteit

Voor ons staat duurzaam bouwen voor comfortabel 

leven. Onze cataloguswoningen zijn daarom duurzaam 

in energieverbruik en materiaaltoepassing. Voor ons 

doordachte prefabbouwsysteem kiezen we materialen 

die het milieu weinig belasten en minder afval op de 

bouwplaats geven. Omdat we onze afspraken 

vastleggen in bestek en bouwvoorbereidingstekenigen 

en toezicht houden tijdens de bouw, is de kwaliteit van 

de bouw uitstekend.

cataloguswoning op maat
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past eeN schilDDakwoNiNg op maat u?

willen u en uw partner nu eindelijk allebei een ruime 

werkkamer? en voldoende logeerruimte voor uw vol-

wassen kinderen of andere gasten? Dan veranderen wij 

samen met u onze schilddakwoning in uw catalogus-

woning op maat.

Drie eigeNZiNNige verDiepiNgeN met garage

Kiest u een schilddakwoning dan bepalen we samen 

de grootte, indeling en architectuur. Om u te inspireren, 

tekenden wij twee schilddakwoningen met een woonop-

pervlakte van 160 m2 en een aangebouwde garage van 

20 m2. Onze voorbeelden tonen de eindeloze mogeli-

jkheden. Houten bakgoten of zinken mastgoten? Rode 

baksteen of donkere baksteen? Een gestuukte plint of 

juist niet? Een tussenmuur opofferen of niet?

ruim, comfortabel, DuurZaam

Als u onze schilddakwoning op maat kiest, bouwt u 

een grote, comfortabele, goed geïsoleerde, duurzame, 

vrijstaande woning met zonnepanelen op het dak. De 

woning voldoet aan alle normen en veiligheidseisen van 

nu. Natuurlijk is de woning ook geschikt voor een gezin 

met jonge kinderen, terwijl u ook in een woning met ver-

diepingen tegenwoordig lang kunt blijven wonen. Er ko-

men namelijk steeds meer mooi vormgegeven 

voorzieningen die u ook tijdelijk kunt inzetten.
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past eeN ZaDelDakwoNiNg op maat u?

Droomt u al heel lang van een vrijstaande woning? 

komen in die droom streekeigen bouwstijlen voor? en 

heeft u nu de mogelijkheid? Dan veranderen wij onze 

zadeldakwoning graag samen met u in uw 

cataloguswoning op maat.

streekeigeN of eigeNZiNNig

Kiest u een zadeldakwoning, dan bepalen we samen 

de grootte, indeling en architectuur. Om u te inspir-

eren, ontwierpen wij twee zadeldakwoningen met 

een woonoppervlakte van 140 m2. De eerste is een 

traditionele, voor West-Friezen herkenbare woning die 

geborgenheid uitstraalt. Prachtige, houten goten met 

neuslijsten, gootklossen en schuiframen zijn enkele 

details van deze streekeigen woning. De eigenzin-

nige variant heeft een moderne, maar toch warme 

uitstraling. De plint onder de Western Red Cedar 

gevelbekleding en de smalle hoge, robuuste bakste-

nen ramen in de topgevel maken dat de woning in de 

omgeving past en verrast.

comfortabel, DuurZaam eN laNg te be-

woNeN

Als u onze zadeldakwoning op maat kiest, bouwt u een 

comfortabele, goed geisoleerde, duurzame, vrijstaande 

woning met zonnepanelen op het dak. De woning vol-

doet aan alle normen en veiligheidseisen van nu. Ook 

in een woning met verdiepingen kunt u tegenwoordig 

lang blijven wonen. Als u bijvoorbeeld door een sportb-

lessure een heup of knie zou breken, is het mogelijk 

tijdelijk een traplift te huren. Zou dit langer nodig zijn, 

dan kunt u een traplift kopen. Soms krijgt u daar een 

vergoeding voor. Ook drempels, toegangsdeuren en 

sanitair en dergelijke kunt u nu of later aanpassen



18 19

stahoogte op ZolDer 

Kiest u een mansardedakwoning, dan bepalen we sa-

men de grootte, indeling en architectuur. Om u te in-

spireren, tekenden wij twee mansardekapwoningen met 

een woonoppervlakte van 113 m2. Onze voorbeelden 

tonen twee uitersten. De eerste woning oogt klassiek 

met haar gemetselde rode baksteen, houten daklijsten 

en strak in het gelid staande ramen, de tweede woning 

is speelser door de houten delen en tot de vloer lopende 

raampuien met luiken. Beide woningen hebben door de 

mansardekap veel bruikbare ruimte op de eerste ver-

dieping. 

ruim, comfortabel, DuurZaam 

Als u onze mansardekapwoning op maat kiest, bouwt u 

een grote, comfortabele, goed geïsoleerde, duurzame, 

vrijstaande woning. De woning voldoet aan alle normen 

en veiligheidseisen van nu. Natuurlijk is de woning ook 

geschikt voor een gezin met kinderen. Ook in een won-

ing met verdiepingen kunt u tegenwoordig langer blijven 

wonen. Er zijn tegenwoordig veel mooi vormgegeven 

voorzieningen die u tijdelijk of permanent kunt inzetten.

past eeN maNsarDekapwoNiNg op maat u?

vindt u één verdieping  genoeg, maar wilt u deze ruimte 

wel optimaal benutten? Zodat u beiden een riante werk-

kamer heeft? of ruime slaapkamers voor uw opgroei-

ende kinderen? Dan veranderen wij onze mansardekap-

woning graag samen met u in uw 

cataloguswoning-op-maat. 

900

1
8
0
0

900

1
3
5
0

b.k. dak

7550

dak

6100

b.k. goot

3050

900

1
3
5
0

2
4
0
0

1034

900

1
3
5
0

1733

1
3
0
0

1034

2
4
0
0

















B
A

A

B

6800

360 6080 360

1
1
0
0
0

3
6
0

4
0
0
0

1
0
0

1
6
0
0

7
0

1
1
2
0

7
0

8
3
0

7
0

2
4
2
0

3
6
0

3602410703600360













A

B
















3
6
0

4
6
4
0

7
0

2
7
0
0

7
0

2
8
0
0

3
6
0

3
6
0

3
5
7
0

7
0

2
5
4
0

7
0

4
0
3
0

3
6
0

3270 70 3460

A

B




130-130-130-130- VO-VO-VO-VO-00000000 01010101

achtergevelrechter zijgevelvoorgevel linker zijgevel

doorsnede B-B doorsnede A-A

begane grond 1e verdieping 2e verdieping



20 21




























8000 3200

5
0
0

2
7
0
0

1
2
5
0
0

Begane grond

past eeN buNgalow op maat u?

misschien denkt u aan helemaal gelijkvloerse, 
levensloopbestendige woning met weinig onder-
houd. verander dan samen met ons onze 
catalogusbungalow in uw woning op maat.

ruim eN eigeNZiNNig

Kiest u een bungalow dan bepalen we samen grootte, 

indeling en architectuur. Om u te inspireren, tekenden 

wij twee bungalows met een woonoppervlakte van 100 

m2 en een aangebouwde garage. in onze voorbeelden 

geven de zwarte geveldelen en robuuste vormgeving de 

moderne woning een stoere uitstraling, de tot de vloer 

lopende ramen brengen haar buiten bijna bij u binnen. 

Bakstenen gevels, plantenbakken en grote 

dakoverstekken kenmerken natuurlijk de bungalow in 

jarendertigstijl. in de grote garage kunt u veel opbergen.

comfortabel, DuurZaam eN toegaNkelijk

Als u onze bungalow op maat kiest, bouwt u een com-

fortabele, goed geisoleerde, duurzame, vrijstaande 

woning met zonnepanelen op het platte dak. De won-

ing voldoet aan alle normen en veiligheidseisen van nu. 

Daarnaast kunt u nu of later uw bungalow zo toegan-

kelijk maken als nodig is met bijvoorbeeld drempelloze 

vloeren, bredere deuropeningen, aangepast sanitair, de 

nieuwste domotica. Zo bouwt u ook een huis waar u 

lang en veilig kunt blijven wonen.
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