
ZELFBOUW IN ALMERE: SCHEMA EN PROCES
Als je zelf wilt bouwen, reserveer je een beschikbare kavel digitaal 

(met je DigiD) via de kavelkaart. Daar vind je ook documenten die  

bij een specifieke kavel horen. Dit korte stappenplan geeft aan 

welke stappen je gaat nemen om je droomhuis te realiseren. Het 

stappenplan gaat uit van de reguliere termijnen. Je kunt ook  

sneller een volgende stap zetten. In het Basishandboek Zelfbouw 

vind je uitgebreide uitleg over de stappen. We adviseren je  

dit handboek zorgvuldig door te nemen. Voor algemene 

kavelgerelateerde informatie, verschuldigde bedragen en 

berekeningen kun je het Verwijzingsblad Tarieven Zelfbouw 

raadplegen via www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/downloads.

29 maart 2017 - Dit stappenplan is zorgvuldig samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

1  KOSTELOZE RESERVERING
•  duurt 3 aaneengesloten maanden;
•    gaat automatisch over in een betaalde 

reservering bij betaling factuur;
•    wil je niet verder met een kavelreservering? 

Annuleer je kavel via ‘https://mijn.almere.nl’

2  BETAALDE RESERVERING
•  duurt maximaal 9 maanden;
•   de reserveringsvergoeding bedraagt 2,5% van  

de grondprijs. Je ontvangt hiervoor 2 weken voor 
het aflopen van de kosteloze reservering digitaal 
een factuur. Dit bedrag wordt bij aankoop van de 
kavel verrekend met de koopsom hiervan;

•   begint direct na afloop van de kosteloze 
reservering.

3  TOETS STEDENBOUWKUNDIGE 
RANDVOORWAARDEN (SRV-TOETS)

•   het bouwplan dien je uiterlijk binnen  
6 maanden na aanvang van de kosteloze 
reservering in voor de SRV-toets;

•   indienen gebeurt digitaal via het 
aanvraagformulier SRV-toets op 
ikbouwmijnhuisinalmere.nl/downloads. De 
afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving 
(VTH) bekijkt of het bouwplan voldoet aan de  
regels van het kavelpaspoort;

•  je ontvangt binnen 6 weken bericht van ons. 

4  OMGEVINGSVERGUNNING
 voorwaarde: goedgekeurde SRV-toets
•   deze aanvraag dien je met je DigiD binnen  

11 maanden na aanvang van de kosteloze  
reservering in via omgevingsloket.nl  
(of je machtigt je architect of bouwer hiervoor);

•   je betaalt hiervoor leges (zie Verwijzingsblad 
Tarieven Zelfbouw);

•   de beslistermijn van compleet ingediende 
aanvragen is 8 weken. De termijn kan eenmalig 
met 6 weken worden verlengd. Soms is aanvullende 
informatie nodig, waardoor de termijnen langer 
kunnen duren. De beslistermijn wordt dan 
opgeschort. 

•   je dient de omgevingsvergunning binnen  
14 maanden na aanvang van de kosteloze 
reservering in bezit te hebben. Let op: de bank kan 
voor de hypotheekverstrekking een onherroepelijke 
omgevingsvergunning eisen. In de regel is een 
omgevingsvergunning onherroepelijk nadat de 
bezwaartermijn van 6 weken is verstreken.

•  je ontvangt bericht van VTH.

5  KOOPOVEREENKOMST
  voorwaarden: goedgekeurde SRV-toets  

+ omgevingsvergunning ingediend
•   de koopovereenkomst dien je binnen 12 maanden  

na aanvang van de kosteloze reservering te 
ondertekenen;

•   je maakt uiterlijk 2 weken voor afloop van de 
betaalde reservering zelf online een afspraak voor 
het ondertekenen van de koopovereenkomst;

•   je bent een aanbetaling verschuldigd van 10% van  
de grondprijs. Hierop wordt de reeds betaalde 
reserveringsvergoeding van 2,5% in mindering 
gebracht, waardoor een verschuldigde aanbetaling 
van 7,5% resteert. Je ontvangt hiervoor digitaal een 
factuur. Dit bedrag wordt bij aankoop verrekend met 
de koopsom van de grond.

•   In plaats van een aanbetaling van 7,5% kun je dit  
bedrag via een bankgarantie zeker laten stellen.  
Informeer hiervoor bij je financieel adviseur.
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6  NOTARIEEL TRANSPORT
  voorwaarden: goedgekeurde SRV-toets  

+ verleende omgevingsvergunning + ondertekende 
koopovereenkomst + grond is bouwrijp 

•   de overdracht van de grond bij de notaris vindt  
uiterlijk plaats binnen 16 maanden na aanvang  
van de kosteloze reservering. Op dat moment 
betaal je ook de rest van de koopsom en eventuele 
bijkomende kosten. Nu ben je eigenaar van  
de grond. 

•   4 weken voor de overdracht bij de notaris geef je 
per e-mail aan de Kavelwinkel door bij welke 
notaris je wilt passeren. Almeerse notarissen 
hebben een volmacht van de gemeente om de 
grond over te dragen. Als je kiest voor een andere 
notaris, kan het langer duren om deze volmacht te 
regelen. De gemeente zorgt voor de volmacht. 

7  START VAN DE BOUW NA TRANSPORT
  voorwaarden: goedgekeurde SRV-toets  

 + verleende omgevingsvergunning 
+ grond in eigendom

•   voordat de bouw start moet de kavel worden 
uitgezet. Laat de aannemer/bouwer tijdig een 
afspraak maken voor het uitzetten van de 
hoekpunten van de kavel, de hoekpunten van de 
woning en het vloerpeil.

•   vul het formulier ‘Start bouwwerkzaamheden’ in.  
Dit formulier ontvang je bij je omgevingsvergunning  
en kun je downloaden via www.almere.nl/vth.

•   voor het gereed melden van je woning vul je het 
formulier ‘Gereedmelding bouwwerkzaamheden’ 
in. Dit formulier ontvang je bij je omgevings-
vergunning en kun je downloaden via  
www.almere.nl/vth.

Meer informatie: 
ikbouwmijnhuisinalmere.nl/kavelreserveren
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