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Woonwensenenquête Thuisgemaakt Delft 

 

 

Om een idee te krijgen,waar uw interesse naar uit gaat, verzoeken wij u vriendelijk deze vragenlijst in 

te vullen. Onder andere met behulp van deze antwoorden kan de architect een ontwerp maken van uw 

toekomstige woning. Vul daarom de vragen zo volledig mogelijk in. 

 

 

Persoonlijke gegevens 

 
Naam: 
 
Adres: 
 
Woonplaats: 
 
Telefoonnummer: 
 
E-mailadres:  
 
Naam partner (indien van toepassing): 
 
 
 
Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? 

� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
� 5 
� Meer, nl. …. 
 
 

Waarvan …..   kinderen onder 10 jaar 
Waarvan …..   kinderen tussen 10 en 16 jaar 
Waarvan …..   personen van boven de 55 jaar 
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Uw huidige woonsituatie 

 

1a. Woont u zelfstandig of bent u inwonend/woont u op kamers? 
� zelfstandig 
� inwonend/op kamers  

 

1b. Woont u momenteel in een 
� eengezinswoning 
� appartement op de begane grond  
� appartement op verdieping 
� anders nl…………………………………………………………….  

 

1c. Hoeveel kamers heeft uw woning momenteel? En hoeveel m² bedragen deze? 

(Hierbij telt als kamer; de woonkamer en alle kamers die als slaapkamer zouden kunnen worden 

gebruikt. Keuken, badkamer, toilet, berging, gangen en serres tellen niet mee) 

Aantal kamers:….. 

Totaal oppervlakte: …..m² 

 

2. Wat voor buitenruimte heeft u nu? 

� klein terras 

� kleine tuin (tot 8 meter diep) 

� grote tuin (dieper dan 8 meter) 

� klein balkon (max 4 m²) 

� groot balkon (groter dan 4 m²) 

� dakterras 
 
3. Gebruikt u of uw huisgenoten één of meerdere ruimten van uw woning voor werk of hobby?  

� Ja, een aparte ruimte op de begane grond 
� Ja, een aparte ruimte op de verdieping 
� Ja, de zolder 
� Ja, de berging 
� Ja, een deel van de slaapkamer 
� Nee 

 
4. Indien u thuis werkt of een hobby uitoefent; stelt dit dan speciale eisen aan die ruimte of aan de 

woning?  
� Ja, mijn/onze werk/hobby produceert veel geluid 
� Ja, mijn/onze werk/hobby produceert veel stof 
� Ja, ik/wij werk/hobby ‘s nachts 
� Ja, ik/wij krijg veel bezoek (parkeren) 
� Ja, anders nl.…………………….. 
� Nee 

 
5. Kunt u aangeven hoeveel uur u ongeveer per week thuis werkt en/of aan uw hobby besteedt? 

................. uur aan werk 

................. uur aan hobby 
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6. Zijn er bijzondere elementen in uw huidige woning, die u graag zou willen terugzien in uw nieuwe 

woning? 
� een grappige doorkijk  
� een bijzondere trap,  
� binnendeuren met glas (in lood)  
� openslaande tuindeuren  
� een afdakje bij de achterdeur 
� een afdakje bij de voordeur 
� een ruime hal  
� anders: …………………….. 
 
 

VOEG EVENTUEEL EEN FOTO BIJ  
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Uw nieuwe woning, algemeen 

 

7a. Zijn er veranderingen in uw huishouden te verwachten wat betreft het aantal personen 

 In de komende 5 jaar  …..meer/….minder 

In de komende 10 jaar …..meer/….minder 

 

 

7b. Bent u van plan veel of weinig zelf (of met familie en kennissen) te bouwen. Denk hierbij vooral aan 

afbouw.  

� Ja        

� Nee        

� Weet nog niet 

 

 
8. Wat voor soort woning zoekt u of wilt u realiseren (er zijn meer antwoorden mogelijk). 

� herenhuis 
� maisonnette, woning over meer verdiepingen met gedeelde toegang 
� maisonnette, woning over meer verdiepingen met eigen zelfstandige toegang 
� appartement gelijkvloers:   

� gedeelde toegang met portiek 
� gedeelde toegang met galerij 
� eigen toegang 
� met liftontsluiting 
� loft 

� penthouse, een appartement op de bovenste verdieping 
� tussenwoning 
� hoekwoning 

 

 

9. Heeft u bijzondere extra ruimte-wensen die u in uw nieuwe woning wilt realiseren?  

� Werk/hobbyruimte in of buiten het huis 

� garage / carport / meer dan minimale berging  

� bijkeuken aan huis 

� tweede toilet 

� anders, nl: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

10. Heeft u een voorkeur voor de oriëntatie van de woonkamer? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

� Aan de straatzijde 

� Aan de tuinzijde 

� Geen voorkeur 

� Anders, nl…………………………………………………………………………………….. 
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11. Heeft u een voorkeur voor de oriëntatie van de keuken? (meerdere antwoorden mogelijk) 

� Keuken aan de straatzijde  

� Keuken aan de tuinzijde 

� Direct daglicht in de keuken  

� Indirect daglicht in de keuken (bijvoorbeeld via de woonkamer of gang) 

� Uitzicht naar buiten 

� Maakt niet uit 

 

12. Hoeveel kamers wilt u (badkamer niet meetellen)? 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4 

� 5 

 

13. Vindt u het belangrijk dat één of meerdere slaapkamers in verbinding staan met de woonkamer? 

� Ja 

� Nee 

 

14. Hoe groot moet minimaal uw privé-buitenruimte zijn? Meerdere antwoorden mogelijk 

� Tuin, minimaal   ….m² 

� Balkon, minimaal   ….m²  

� Veranda, minimaal  ….m² 

� Dakterras, minimaal  …m² 

 

15. Wilt u uw auto(s) op eigen terrein parkeren (indien mogelijk) en zo ja waar en hoe?  

� Nee, op gezamenlijk parkeerplaats achter de woning   

� Ja, in de achtertuin      

 

16. Vindt u een gemeenschappelijke buitenruimte (plantsoen, speelveld /-tuin) een goed idee of legt u 

liever de nadruk op zoveel mogelijk eigen tuin (binnen uw financiële ruimte)? Wat vindt u het 

belangrijkst? 

� Een gemeenschappelijke buitenruimte aan de achterzijde van het blok  

� Een zo groot mogelijke privé-tuin  

  

17. Als u denkt aan een gemeenschappelijke buitenruimte, welke functie zou deze ruimte van u mogen 

krijgen? 

� Barbecue-plaats  

� kinderspeelplaats,  

� picknickruimte,  

� jeu-de-boules-baan,  

� vijver met bankjes 

� muziektent 

� ruimte waar van alles mogelijk is 

� anders: ……………. 
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Berging 

 

18. Vervoermiddelen: 

Hoeveel fietsen heeft uw huishouden? ………………………………………………………………. 

Hoeveel auto’s heeft uw huishouden? ………………………………………………………………. 

Heeft u een aanhanger?   ………………………………………………………………. 

Andere vervoermiddelen:    ………………………………………………………………. 

 

19. Heeft u eventueel belangstelling voor een overdekte parkeerplaats (carport)?  

� Ja 

� Nee 

� Maakt niet uit 

 

20. Heeft u belangstelling voor een gemeenschappelijke binnenruimte voor de bewoners van uw 

bouwblok? 

� Ja, bijvoorbeeld:  

o Een ontmoetingsruimte  

o Een logeerhuis  

o Een activiteiten/feestruimte  

o Gemeenschappelijke fietsenstalling  

o Anders: …………………………….. 

� Nee 

 

Speciale voorzieningen 

 

21. Zijn er nu of in de toekomst speciale voorzieningen in of rond uw woning nodig, zoals (kruis aan): 

� traplift 

� invalidenparkeerplaats 

� ruimte in huis voor rolstoel 

� drempelvrije toegang tot huis 

� geen drempels in huis 

� laag aanrecht 

� aangepast toilet 

� aangepaste douche/bad 

� anders…………………………………………………………………………………………………………. 

Geef eventueel hieronder uitgebreidere beschrijving 
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Duurzaam Bouwen en Installaties 

 

22. Zou u willen investeren in het aanbrengen van milieubewustere ingrepen in de woningen? 

�  Ja 

� Nee 

 

 

23. Zo ja, in welke milieubewuste ingrepen heeft u interesse? 

� zonnecollectoren/boilers  

� PV cellen (zonnecellen voor elektriciteit) 

� laag temperatuur verwarming in combinatie met bijvoorbeeld vloerverwarming 

� extra isolatie 

� warmtepomp 

� gebruik duurzame bouwmaterialen 

� gebruik FSC-hout 

� anders nl. ………………………………………………………………... 

   ………………………………………………………………... 

 

24. Wat is het bedrag dat je maximaal aan uw woning wilt en/of kunt besteden, inclusief grond, 

kavelkosten, bijkomende kosten en inclusief btw? 

 

Wilt u nog andere zaken aan de architect kwijt, die niet in de vragenlijst voorkomen? Gebruikt u 

dan onderstaande schrijfruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


