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Teknisk rådgivning

Bestyrelsens
bemyndigelse/generalforsamling

Opstartsmøde
Registrering af
eksisterende forhold

Evt. juridisk gennemgang af
rådgiverkontrakt

Udarbejdelse af
tidsplaner

Administrative opgaver

Byggeprogram og
prisoverslag

Gennemgang af
ejendommens økonomi

Evt. ansøgning om
offentlig støtte

Evt. bistand med
oplysninger til brug for
ansøgning om offentlig
støtte

Evt. ansøgning om
offentlig støtte

Evt. bistand med
oplysninger til brug for
ansøgning om offentlig
støtte

Byggeudvalg
Detailplaner og
projektering

Udarbejdelse af
byggebudgetter

Byggeudvalg

Foreløbige varslinger

Detailplaner og
projektering

Midlertidig
finasiering
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Licitation

Valg af entreprenører
til udførelse

Evt. udarbejdelse af
tilstandsvurdering- og
vedligeholdelsesplan
Vedtagelse på
generalforsamling

Vedtagelse på
generalforsamling

Hjælp til valg af
udbudsform og
entreprenører

Endeligt budget

1

Endeligt budget
Evt. juridisk gennemgang af
entreprisekontrakt

Udarbejdelse af
byggebudgetter

Udarbejdelse af
tidsplaner

1

Foreløbige varslinger

Endeligt budget

Evt. bistand med
oplysninger til brug for
ansøgning om offentlig
støtte

Evt. udarbejdelse af
tilstandsvurdering- og
vedligeholdelsesplan

Udarbejdelse af
byggebudgetter
Vedtagelse på
generalforsamling
Foreløbige varslinger
Midlertidig
finasiering

Hjælp til valg af
udbudsform og
entreprenører
Licitation
Endeligt budget

Evt. juridisk gennemgang af
entreprisekontrakt

Evt. juridisk gennemgang af
rådgiverkontrakt

Evt. ansøgning om
offentlig støtte

Detailplaner og
projektering
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Bestyrelsens
bemyndigelse/generalforsamling

Gennemgang af
ejendommens økonomi

Byggeudvalg

Midlertidig
finasiering

Administrative opgaver

Byggeprogram og
prisoverslag

Vedtagelse på
generalforsamling

Licitation

Valg af entreprenører
til udførelse

Registrering af
eksisterende forhold

Vedtagelse på
generalforsamling

Hjælp til valg af
udbudsform og
entreprenører

Endeligt budget

Opstartsmøde

Evt. juridisk gennemgang af
rådgiverkontrakt

Gennemgang af
ejendommens økonomi

Evt. udarbejdelse af
tilstandsvurdering- og
vedligeholdelsesplan

Teknisk rådgivning

Bestyrelsens
bemyndigelse/generalforsamling

Byggeprogram og
prisoverslag

Vedtagelse på
generalforsamling
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Administrative opgaver

Valg af entreprenører
til udførelse

Endeligt budget

Evt. juridisk gennemgang af
entreprisekontrakt

Udarbejdelse af
entreprisekontrakt

Ekstraordinær
generalforsamling

Udarbejdelse af
entreprisekontrakt

Ekstraordinær
generalforsamling

Udarbejdelse af
entreprisekontrakt

Ekstraordinær
generalforsamling

Ekstraordinær
generalforsamling

Sikring af
garantistillelse iht.
AB92

Ekstraordinær
generalforsamling

Sikring af
garantistillelse iht.
AB92

Ekstraordinær
generalforsamling

Sikring af
garantistillelse iht.
AB92

Opstartsmøde
med
entreprenører
Afholdelse af
byggemøder
Tilsyn med arbejdets
udførelse

Opstartsmøde
med
entreprenører

All-risk forsikring
Betaling af faktura

Afholdelse af
byggemøder

Budgetkontrol

Tilsyn med arbejdets
udførelse

Opstartsmøde
med
entreprenører

All-risk forsikring
Betaling af faktura

Afholdelse af
byggemøder

Budgetkontrol

Tilsyn med arbejdets
udførelse

Kontrol og godkendelse af
faktura og budgetkontrol

Kontrol og godkendelse af
faktura og budgetkontrol
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Kontrol og godkendelse af
faktura og budgetkontrol
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All-risk forsikring
Betaling af faktura
Budgetkontrol

Teknisk rådgivning
Afholdelse af
afleveringsforretning

Administrative opgaver
Udarbejdelse af
byggeregnskab

Udarbejdelse af
entrepriseregnskab

Endelig finansiering

Afholdelse af 1- års
gennemgang

Endelig varsling af boligafgift/
ejerforeningsbidrag

Opfølgning af
mangelafhjælpning
Afholdelse af 5-års
gennemgang

4 Nedskrivning af garantier
Frigivelse af garantier

Opfølgning på
mangelarbejde
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Når du vælger Bang & Beenfeldt som rådgiver, er du i de
bedste hænder. Med 45 års erfaring inden for
renovering og ombygning, synes vi med god grund, at vi
kan kalde os eksperter på området.
Læs mere på www.bangbeen.dk

