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Waar dromen realiteit worden

U heeft een kavel tot uw beschikking en wilt uw droomvilla laten 
bouwen? Zoekt u inspiratie en advies?

METEOR is een landelijk werkende ontwerp- en bouworganisatie 
en ontwerpt en bouwt met de moderne bouwconstructies van 
ATLANTA MBS. Deze constructies vormen de basis voor 

energie-arme en kwalitatief hoogwaardige woningen. 

Ons doel is om samen met u zo gestroomlijnd als mogelijk het 
ontwerp en bouwtraject in te gaan en u als klant volledig te 
ontzorgen. Elk ontwerp en bouwtraject is bij ons maatwerk en 
het METEOR team geeft enkel de door u gewenste assistentie en 
adviezen. Denk hierbij aan zaken als, (schets-) ontwerpen, duur-
zame installaties, besparingen, kwaliteit, gemeentelijke zaken, 
coördinatie bouwtraject en nog veel meer. Uw wens is onze 
opdracht en daarom staat uw persoonlijke verhaal bij METEOR 

altijd centraal.

Heeft u eigen ideeën voor uw ideale woningontwerp, maar hebt 
u nog geen architect of hebt u al een ontwerp laten maken en 
zoekt u een partij die dat ontwerp voor u kan realiseren en het 
traject begeleiden? U bent dan bij METEOR op het juiste adres.

Bij METEOR beschikken we over een breed pakket aan discipli-
nes en ervaring op het gebied van vele bouwmethodes. Binnen 
METEOR is tevens kennis van alle facetten van het ontwerpen en 

bouwen van een moderne woning. 

Wanneer u nog niet weet wat u wilt, bieden wij u met veel 
genoegen een inspiratievol en een vrijblijvend advies. Op onze 
website www.meteorbv.nl vindt u een breed scala aan woning-
ontwerpen. U kunt deze woningen volledig naar uw wensen 

laten aanpassen of laten bouwen zoals ze worden getoond.

We stellen uw belangen voorop en daarom krijgt u naast 
deskundige begeleiding ook een vast contactpersoon bij wie u 

altijd met al uw vragen en opmerkingen terecht kunt.
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Ontwerpfasen

De en het ontwerpen
METEOR beschikt over een brede portefeuille met ontwerpen. Op onze website vindt u een keur aan diverse woningstijlen. Deze 
ontwerpen kunnen als inspiratie dienen en zijn naar wens aan te passen, maar ze kunnen ook precies worden gebouwd zoals in 
het ontwerp. Iets kleiner of iets groter. U kunt bijvoorbeeld ook elementen uit diverse ontwerpen combineren in het eindontwerp 

van uw droomhuis. Op deze manier bouwt u altijd uw eigen METEOR die zeker bij u past!

Uw eigen ontworpen METEOR
Indien u al beschikt over een ontwerp of bent in de fase van het laten maken daarvan kunt u bij METEOR een prijsopgaaf laten 
maken voor het bouwen van uw nieuwe woning met een BETER bouwsysteem. Met BETER bedoelen we een modern, energie-arm 
(p.passief ), uitzonderlijk stil ( geen galm), warm en behaaglijk in de winter ( met weinig energie),  snel-koelend in de zomer ( NIET- 

Accumulerend). 

Uw architect
Uw eigen Architect hoeft geen ervaring met de ATLANTA MBS bouwmethode te hebben. In trajecten met nieuwe Architecten 

vogen we ons in een bouwteam en brengen onze kennis binnen het bouwteam. Zo ontstaat een echte win-win situatie  
Interesse? Onze specialisten staan vol passie voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

We bouwen uw nieuw woonhuis villa helemaal in de door uw gewenste stijl en luisteren aandachtig naar uw persoonlijke verhaal. 
Onze specialisten hebben oog voor kwaliteit en voor elk detail in het ontwerp.
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Werkwijze / Stappenplan

1. Eerste contact
U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Onze specialisten 
zullen uw speci�eke wensen beoordelen en inhoudelijk reage-
ren op uw vragen en opmerkingen.

2. Van idee naar ontwerp
Het kan zijn dat u een architect hebt die de tekeningen maakt of 
wij schakelen een bouwkundig tekenaar in om een METEOR 
ontwerp aan te passen aan uw wensen of om uw eigen ideeën te 
vertalen in ontwerp- en bouwtekeningen.

3. Oriënterend gesprek
Naar aanleiding van ons eerste contact zullen wij een persoonlij-
ke afspraak met u inplannen waarin we graag, samen met u, de 
wensen, eisen en mogelijkheden zullen bespreken.

4. Kostenraming
Op basis van de aanvraag, eventuele stukken en het persoonlijke 
gesprek kunnen wij een eerste raming opmaken waaruit zal 
blijken met welke realisatiekosten u rekening moet houden als u 
verder gaat met METEOR.

5. Vervolgafspraak
Naar aanleiding van de bouwraming zullen we in een persoonlijk 
gesprek verder inhoudelijk kijken naar wat nog gedaan dient te 
worden om binnen uw budget uw droomwoning te kunnen 
realiseren.

6. Besluitvorming bouwkundige begroting
Hier wordt de�nitief besluit genomen omtrent de bouwkundige 
begroting.

7. Contractvorming
Allerlaatste details worden uitgewerkt en aangepast in een 
de�nitief ontwerp en een aannemer maakt een bouwkundige 
begroting.

8. Aanvang voortraject
Een succesvol bouwproject begint bij een goed georganiseerd 
voortraject. METEOR begeleidt u graag in deze fase en zal u 
adviseren en steunen wanneer dat nodig is.

9. Uitvoering bouw
Alles is geregeld en de bouw kan beginnen. Deze stap zal 
worden uitgevoerd door de aannemer.

10. Oplevering
Standaard levert METEOR op met Vereniging Eigen Huis. Die 
leveren een onafhankelijk rapport. 
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Kubistische woningen
Hieronder vindt u enkele basismodellen van kubistische villa’s uit de METEOR collectie.

Op onze website vindt u nog meer ontwerpen. Alle ontwerpen kunnen worden gebouwd zoals afgebeeld, doch ook volledig aan uw wensen en eisen van de kavel worden aangepast.
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Bungalows
Hieronder vindt u enkele basismodellen van Bungalows uit de METEOR collectie.

Op onze website vindt u nog meer ontwerpen. Alle ontwerpen kunnen worden gebouwd zoals afgebeeld, doch ook volledig aan uw wensen en eisen van de kavel worden aangepast.
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Kap- en Schuurwoningen
Hieronder vindt u enkele basismodellen van Kap- en Schuurwoningen uit de METEOR collectie.

Op onze website vindt u nog meer ontwerpen. Alle ontwerpen kunnen worden gebouwd zoals afgebeeld, doch ook volledig aan uw wensen en eisen van de kavel worden aangepast.
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METEOR standaard technische omschrijving
• Graafwerk 800mm minus peil, geïsoleerde fundatie en vloerplaat.
• ATLANTA MBS casco voorzien van meerdere isolatie lagen.
• Luchtdicht bouwen door middel van folies 
• Dubbelle beplating binnenzijde om zwaardere zaken aan of op te bevestigen.
• Ruime keuze keramische steen strips of gevelafwerking met gevelstuc.
• Gevels en daken met een RC waarde van 6,0m2K/W of hoger.
• Hellend dak voorzien van keramische dakpannen of gemo�elde stalen dakbedekking.
• Plat dak voorzien van onderhoudsarm APP dakbedekking.
• Boeiwerken en aftimmeringen van onderhoudsarm materiaal.
• Energie arme kozijnen voorzien van drievoudig glas.
• Afgelakte binnenkozijnen voorzien van afgelakte binnendeuren.
• Plafonds en onderzijde hellende daken spackspuitwerk.
• Wanden behang gereed.
• Elektrische installatie vlgns NEN1010.
• Aan- en afvoer t.b.v. waterinstallaties.
• Lucht-water warmtepomp
• Vloerverwarming op begane grond, badkamer, Wc’s en overloop.
• Hoog rendement ventilatiesysteem met warmteterugwinning.
• Post PV panelen ( BENG) 

Niet opgenomen:
• Heipalen
• Sanitair en tegelwerk
• De�nitieve wandafwerking ( behang)
• Vloerbedekking
• Keuken
• Tuin


