Cara Hemat Merenovasi Rumah
Ingin menghemat uang untuk renovasi? Banyak pemilik rumah berakhir dengan
pengeluaran berlebihan dan melebihi anggaran mereka hanya karena mereka meremehkan
biaya renovasi rumah. Untungnya, dengan pengetahuan perencanaan dan penganggaran
yang tepat, adalah mungkin untuk mengurangi biaya saat merenovasi properti tanpa
mengurangi kualitasnya. Inilah Cara Hemat Merenovasi Rumah.

Dari memprioritaskan proyek rumah dan bekerja secara bertahap hingga membeli kembali
bahan-bahan bekas dan mencari beberapa tawaran, berikut adalah 11 cara Anda dapat
menghemat uang untuk renovasi.

Cara Hemat Merenovasi Rumah

Tips Hemat Merenovasi Rumah
Ketahui anggaran Anda
Sebelum renovasi dimulai, cari tahu berapa banyak uang yang Anda dapat dan rela
habiskan untuk proyek individual dan pada renovasi secara keseluruhan. Lihatlah pilihan
tabungan dan pembiayaan pribadi Anda. Selain itu, kami merekomendasikan untuk meneliti
perkiraan biaya untuk proyek renovasi. Ini akan memberi Anda gambaran kasar tentang
berapa banyak semuanya akan dikenakan biaya, sehingga Anda dapat menganggarkan
sesuai kebutuhan. Untuk perkiraan biaya renovasi terbaru, lihat laporan 2019 Biaya vs Nilai
Remodeling.
Prioritaskan renovasi yang menambah nilai
Cara Hemat Merenovasi Rumah kedua dengan membaca Laporan Biaya vs Nilai Renovasi,
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perhatikan baik-baik proyek renovasi yang membuat para pemilik rumah mendapatkan
keuntungan terbesar – terutama jika Anda berencana untuk mendaftarkan rumah Anda di
masa depan. Berfokus pada perubahan yang menambah nilai rumah akan meningkatkan
peluang Anda mendapatkan uang Anda kembali (dan kemudian beberapa) ketika Anda
memutuskan untuk menjual properti.
Beberapa renovasi yang cenderung mendapatkan pengembalian terbesar termasuk
penambahan dek kayu, renovasi dapur dan kamar mandi, penggantian jendela berpihak dan
vinil, dan penggantian pintu garasi kelas atas. Untuk informasi lebih lanjut tentang
perbaikan rumah paling berharga, periksa di sini.

Cari tawaran dari beberapa kontraktor
Merenovasi seluruh rumah? Anda mungkin membutuhkan kontraktor umum untuk
menangani dan mengoordinasikan semua proyek individu di seluruh properti. Sementara
kontraktor umum cenderung cukup mahal, banyak pemilik rumah akan memberi tahu Anda
bahwa mereka sepadan dengan uangnya. Selain mengawasi seluruh renovasi, kontraktor
umum membantu pemilik rumah membuat keputusan sadar anggaran ketika datang ke
proyek peningkatan. Untuk menemukan nilai terbaik, kami sarankan untuk mewawancarai
dan mencari tawaran dari setidaknya tiga kontraktor yang berbeda.

Baca Juga :
6 Alat Pertukangan yang harus tersedia di Rumah
Perabot Rumah Tangga Bisa Menjadi Sumber Penyakit
Cara Membersihkan Kompor Di Rumah Paling Mudah

Lakukan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan sendiri
Jika Anda menganggap diri Anda pria yang praktis, kami sarankan untuk melakukan
beberapa bagian dari renovasi sendiri. Ini adalah cara terbaik, pasti untuk menghemat uang
pada renovasi. Contoh proyek renovasi rumah yang mungkin bisa Anda lakukan sendiri
termasuk mengecat interior, memasang rak dan lemari, memasang wallpaper, mengecat
ubin, memasang backsplash dapur, dan pembongkaran dinding. Tentu saja, beberapa
bagian dari proses renovasi sebaiknya diserahkan kepada para profesional. Jika Anda perlu
membuat perubahan pipa ledeng atau listrik, kami sarankan berkonsultasi dengan pro.
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Temukan bahan renovasi bekas
Tidak semuanya perlu yang baru. Cara terbaik untuk menghemat uang pada renovasi adalah
dengan mencari bahan yang digunakan dengan lembut dan selesai digunakan di seluruh
rumah. Ini bisa berarti menggunakan lempengan sisa (juga dikenal sebagai sisa) batu (mis.
Kuarsa, marmer, granit, dll) untuk countertop atau lantai. Seringkali, Anda juga dapat
menemukan meja rias dan peralatan bekas untuk dijual di pasar online lokal. Amazon
Warehouse adalah pasar online hebat lainnya untuk barang bekas. Pembeli mungkin dapat
menemukan penawaran hebat untuk kenop pintu, lemari, pintu berkualitas tinggi dan
banyak lagi.
Jangan lakukan semuanya sekaligus
Cara Hemat Merenovasi Rumahyang terakhir. Jika Anda ingin menghemat uang pada
renovasi jangan coba semua perubahan sekaligus. Sebaliknya, sebaiknya tinggal di rumah
terlebih dahulu untuk melihat apa yang benar-benar Anda butuhkan dan ingin Anda ubah.
Kemungkinannya bagus bahwa seiring waktu Anda akan belajar untuk hidup dengan
beberapa bahan rumah dan selesai Anda tidak bisa berdiri. Bahkan jika Anda memutuskan
untuk menyelesaikan semua renovasi yang direncanakan, melakukannya dalam fase
terpisah akan memungkinkan Anda menabung untuk setiap proyek.
Sekalian dibuat menjadi 2 tingkat, dengan 2 lantai maka bisa aman kalau terjadi banjir.
Itulah Cara Hemat Merenovasi Rumah
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