OVER RENOVATIEF VERBOUWEN

Renovatief Verbouwen is een creatief en innovatief bouwbedrijf gespecialiseerd in totaalrenovaties van rijwoningen, herenhuizen, appartementen
en huurwoningen. Wij realiseren Totaalrenovatie, Aanbouw & Opbouw, Binnenhuisrenovatie en Terras & Omheining. Onze opdrachtgevers zijn
particulieren en investeerders in vastgoed gelegen in de regio West-Vlaanderen. Wij hebben een hart voor ons vak en zijn pas tevreden als jij dat
bent!

MISSIE
Onze passie voor Renovatief Verbouwen is zekerheden te bieden in het realiseren van de totaalrenovatie of verbouwing en dit binnen de
stijl, afwerking en het comfortniveau waar jij je goed bij voelt.
We zijn er om je te helpen een (t)huis op maat te verbouwen, dat duurzaam en energiezuinig is om in te wonen.
Onze ambitie is om continu te innoveren en bij te scholen.

VISIE
We nemen onze eindverantwoordelijkheid voor het volledige traject van jouw verbouwing, dit door persoonlijk contact en een open
communicatie.
Bij een renovatieproject of totaalverbouwing kan, indien gewenst, aandacht besteed worden aan het behoud van het karakter van het
pand.
Onze ervaren vakmensen kunnen je helpen bij advies omtrent de aankoop van diverse materialen en geven je tips omtrent duurzaam
en energiezuinig verbouwen met behulp van moderne technologie.
Het interieur van elke woning veranderen wij voor jou, in een passende leefomgeving en dit met een hart voor kwaliteit en oog voor
detail.

DUURZAME

Met respect voor het milieu en behoud van veiligheid voeren wij de werken uit.

RENOVATIE OPLOSSINGEN
voor jarenlang comfortabel wonen !

Heb je interesse in een verkennend gesprek?
Contacteer mij vrijblijvend op het nummer 0474 55 03 19.
We bekijken graag met jou de mogelijkheden en geven deskundig advies!
Met innovatieve groeten,
Koen
Beversesteenweg 435
8800 Roeselare
0474 55 03 19
koen@renovatiefverbouwen.be

www.renovatiefverbouwen.be
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HAALBAARHEIDSSTUDIE
Het doel van deze studie is om jou een
duidelijk, uitgebreid en betrouwbaar idee te
bieden van de verschillende mogelijkheden,
de haalbaarheid en een gedetailleerde
kostenraming van jouw droomproject.

Met deze bouw-app kan je eender waar en
wanneer het verloop van je renovatieproject
opvolgen. Op deze manier ben je telkens op
de hoogte van de voortgang.
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3D VISUALISATIE

HULP BIJ VERHUIS
EN TIJDELIJKE WOONST

Om de verschillende mogelijkheden van jouw
renovatieproject realistischer en visueler voor
te stellen, bestaat de mogelijkheid om een
3D-tekening te ontwerpen.

Indien gewenst, kan bij een (totaal)renovatie
hulp geboden worden bij het zoeken naar een
tijdelijke woonst en verzorgen wij eveneens
jouw verhuis.

WAT WE DOEN

TOTAAL
RENOVATIE

AANBOUW
& OPBOUW

BINNENHUIS
RENOVATIE

TERRAS &
OMHEINING

Totaalrenovatie van A tot Z zorgeloos
tot een goed einde gebracht

Woninguitbreiding die resulteert
in beter wooncomfort

Interieuraanpassing volledig in
harmonie met jouw persoonlijkheid

Creëer jouw tuin om elke dag
van te genieten

We zijn er om je te helpen een (t)huis op maat te verbouwen, dat duurzaam en energiezuinig is om in te wonen. Ons vakmanschap, kwaliteit en
service na oplevering zorgen ervoor dat wij steeds voldoen aan de noden en wensen van de klant.
Eender waar in West-Vlaanderen staan wij garant voor het zorgeloos overstappen “van oud naar nieuw”. We nemen onze eindverantwoordelijkheid
voor het volledige traject van jouw verbouwing, dit door persoonlijk contact en een open communicatie. Onze passie voor Renovatief Verbouwen
is zekerheden te bieden in het realiseren van de totaalrenovatie of verbouwing en dit binnen de stijl, afwerking en het comfortniveau waar jij
je goed bij voelt.
Bij het uitvoeren van isolerende maatregelen gaan we nauwkeurig te werk en leveren we een oplossing die optimaal rendement levert. We gaan
steeds op zoek naar een inventieve combinatie van esthetiek en functionaliteit. Hierbij gebruiken we de beste bouwmaterialen volgens het
vooropgestelde budget. Onze offertes zijn altijd marktconform en overzichtelijk, hierdoor bieden wij de beste waarborg op een betaalbare woning.
Indien je dit wenst dan voorzien wij tevens een voorlopige woonst, regelen we de complete verhuis en verzorgen we de housewarming.

Alle ideeën, vragen en info rond jouw project worden ter plaatse verzameld en uitvoerig besproken.

Er wordt een grondige voorstudie uitgevoerd naar het kostenefficiënte renovatiepotentieel van de woning met als doel een energiezuinige,
duurzame thuis op maat te verbouwen.
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We kiezen voor een verdere samenwerking en leggen de startdatum vast. Bedankt!

4

Er wordt een 3D visualisatie opgemaakt en de verschillende mogelijkheden binnen de stijl, afwerking en het comfortniveau waar jij je goed
bij voelt, worden overlopen. De nodige technische studies worden uitgevoerd en een eerste raming van de kosten worden opgemaakt.
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In samenspraak met de architect wordt het definitieve ontwerp van de plannen afgewerkt, de detailofferte wordt goedgekeurd en de
eventuele stedenbouwkundige aanvraag wordt ingediend.
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Start van de uitvoering van de ruwbouw- en afwerkingswerken. We volgen de werken nauwgezet op en op regelmatige tijdstippen worden
er werfvergaderingen georganiseerd. Via een speciaal ontwikkelde APP kan je steeds de vooruitgang van de werken bekijken.
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Samen met jou en de architect, overlopen we finaal de werken volgens de plannen, het lastenboek en eventuele andere afspraken. Het
begin van een nieuw(e) (t)huis!
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Ook na definitieve oplevering zorgen wij voor een goede service en staan wij 24/7 steeds voor je klaar.

