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VOORWOORD

(VER)BOUWEN MET GEMOEDSRUST.
Hebt u ook wel eens het gevoel dat u te weinig kennis hebt
om uw project tot een goed einde te brengen? Of begint u er
liever niet aan net omwille van die reden?
Dagelijks krijgen wij te maken met klanten die hun
(interieur)dromen niet kunnen realiseren omdat ze te weinig
geïnformeerd werden tijdens hun bouw- of renovatieproces.
Wij willen hen dan ook graag helpen om deze dromen
te realiseren. Dit magazine staat boordevol tips & tricks
waarmee u zelf aan de slag kan voor, tijdens of na uw (ver)
bouwproject. Deze tips werden stuk voor stuk opgesteld door
échte vakmannen. Het gaat om toonaangevende bedrijven
binnen hun sector die garant staan voor een goede prijskwaliteit en tiptop-nazorg.
Dit magazine is een initiatief van Zicht Gordijnen & Blinds.

Kurt Lauwens
Zaakvoerder
+32 485 99 44 89
kurt@zicht.org

TIJDLIJN BY MARTHA
Martha bouwteam is een toonaangevende
aannemer uit Antwerpen, gespecialiseerd
in totaalrenovaties. Zij stelden voor ons
een tijdlijn op voor nieuwbouwwoningen
en totaalrenovaties. Meer tips & tricks van
Martha? Lees het interview met zaakvoerder
Jo Stevens op pagina 78.

Tijdsindicatie bouwproces
Nieuwbouw: 12 maanden
Houtskeletbouw: 8 - 10 maanden
Totaalrenovatie: 10 maanden
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Realisatie van Martha BVBA in Aartselaar
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Grond- of afbraakwerken

weken

12

Uitvulchape
vloerisolatie
verwarming
gyprocwerken

2
weken

Metselwerken

2

Chape

dagen

weken

Droogtijd Chape
1 week/cm

inmeten ramen & deuren
gemiddelde levertijd: 12 weken

inmeteN raamdecoratie, keuken en
maatkasten

3

dakwerken

3
weken

2

vloeren

weken

weken

Ventilatie & elektriciteit
voorbereidend

2
weken

Plaatsing badkamer
& keuken

Denk na over bekabeling voor elektrische
raamdecoratie en uw verlichting

4
weken

2

Ventilatie, sanitair &
elektriciteit

Plaatsen ramen & deuren

weken

pleisterwerken

Schilderwerken

weken

1
dag

dagen

3

2-3

5

Plaatsing
raamdecoratie

Plaatsing
maatkasten

dagen

Deze tijdlijn is een indicatie voor een nieuwbouw- of totaalrenovatie van gemiddelde grootte,
gebouwd volgens de traditionele bouwmethode. Hou rekening met droogtijden, levertijden, de
grootte van de werken, het budget en weerverlet.
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Essentials
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RAMEN & DEUREN

BELISOL
Gunther Schouppe en Nadia Michiels staan sinds
begin dit jaar als nieuwe zaakvoerders aan het roer
van Belisol Mechelen en Willebroek. Samen gaan ze
ver voor hun klanten. Zo begeleiden ze iedere klant
van A tot Z in hun zoektocht naar de ideale ramen
en deuren.

Q: Wat is er belangrijk bij het kiezen van goede ramen?
A: De juiste ramen kiezen voor je woning is niet altijd eenvoudig. Bij
Belisol gebruiken we een handige checklist om het keuzeproces wat te
vergemakkelijken.
•

Het materiaal: De look van de ramen is voor klanten zeer belangrijk.
Bij Belisol kan men kiezen tussen houten, aluminium of pvc ramen.
Elk van deze materialen heeft zijn eigen sterkte. Zo zijn pvc ramen het
meest budgetvriendelijk, aluminium ramen het meest duurzaam en
vormvast en houten ramen het meest natuurlijk.

•

Het type raam: Belangrijk is dat er wordt nagedacht over de functie
van het raam. Op welke plek komt het raam? Voor het terras kan een
schuifdeur bijvoorbeeld handig zijn. Of moet het raam draaien en
kantelen, naar binnen of buiten, links of rechts? Dit zijn allemaal zaken
waar de consument of architect aandacht aan moeten besteden. Het
is belangrijk om goed te overlopen of er eventuele meubels in de weg
staan en of de doorgang niet wordt belemmerd.

•

Zonwering: Bedenk even waar je binnen het meeste zonlicht krijgt.
Dat is leuk in de winter, maar kan té veel warmte geven in de zomer.
Vooral bij grote ramen kan het interessant zijn om zonwerend glas te
overwegen. Op het glas worden dan fijne ijzerdeeltjes aangebracht,
waardoor het glas minder doorzichtig wordt en de zonnestralen
gedeeltelijk reflecteert.

•

Beglazing: Elk type beglazing heeft zo zijn eigen voordelen. Dat je
voor dubbele beglazing kiest wanneer u nieuwe ramen plaatst, is niet
meer dan logisch. Bent u bang van inbraak? Dan kies je best voor
veiligheidsglas. Heb je energiebewust gebouwd of woon je in een
passiefhuis? Dan is driedubbel glas zeker de investering waard.

•

Ventilatie: Sinds 2006 is ventilatie verplicht bij nieuwbouwwoningen
en renovaties. Je kan je ramen laten voorzien van manuele
ventilatieroosters. Dit is niet alleen de meest esthetische oplossing,
het is ook één van de goedkopere oplossingen.
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3 valkuilen
1. Laat je niet verblinden door een
te aantrekkelijke prijs, zeker als
de omschrijving van de inbegrepen
werken beperkt omschreven is. Tot
slot van rekening is de renovatie van
ramen en deuren een investering
welke je normaal maar één keer
in je leven doet. Prijs is, ondanks
het belang ervan, een onterechte
motivator. Bovendien zorgen ramen
van een goede kwaliteit voor een
lager verbruik.

2. Na het plaatsen van de ramen
merken we op dat mensen hun
ramen niet goed onderhouden.
Nog te veel mensen springen niet
zorgvuldig om met scharnieren of
vetten de rubbers niet in. Zeker bij
houten ramen is het noodzakelijk om
jaarlijks de raamonderdelen na te
kijken.

3. Maak de keuze voor HR+ glas
met een Ug van 1.0. Op die manier
heb je een goede isolatienorm
die nog jaren voldoet aan de
overheidsnormen. Wil je echt richting
een passief huis gaan, dan kan je
opteren voor driedubbel glas. In alle
andere gevallen is driedubbel glas
niet nodig.
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3 onmisbare tips
1. Laat steeds een adviseur bij
u thuis langskomen zodat hij ook
kan inschatten hoe u leeft en hoe

Q: Wat zijn de laatste trends in
de sector?

de ruimtes zijn opgebouwd. Op die
manier kan onze adviseur met u
meedenken richting de beste keuze.

2. Buitenschrijnwerk is maatwerk.
Geen 2 offertes zijn dus identiek.

3. Doe inspiratie op via belisol.be
of op het internet omtrent de sfeer
dat je wenst op te roepen. Naast
het materiaal zijn vele aspecten van
nieuwe ramen en deuren gerelateerd
aan esthetisch uitzicht. Wij van
Belisol “adviseren”, maar over smaak
valt niet te discussiëren.

A:

Grote ramen zijn een opvallende
trend. Ze doen je genieten van een
mooi uitzicht op je tuin en binnen
geniet je van invallend zonlicht. Vooral
verzonken ramen - waarbij het profiel
grotendeels weggewerkt zit in de vloer
- zijn erg in trek. Deze ramen zorgen
voor een naadloze overgang naar het
terras. Verder krijgen we ook veel vaker
de vraag naar zwarte, ultraslanke
raamprofielen. De minimalistische
aluminium variant is erg in trek. We
merken ook op dat mensen steeds
meer geïnteresseerd zijn in de
isolatienormen van hun ramen.
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Q: Hoe gaat jouw bedrijf om

Q: Wat voor som moeten mensen

met ecologie & klimaat? Zijn er
milieuvriendelijke opties?

opzij zetten voor ramen & deuren?

A: Naast de producten die wij aanbieden
die zorgen voor een lager verbruik,
zorgen wij er ook voor dat ons afval netjes
wordt verwerkt. Alle uitgebroken ramen
en deuren worden door ons gestort en
vervolgens opgehaald door een erkend
verwerkingsbedrijf. Ook plastic, glas,
schuimen en rubbers sorteren wij zelf.
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A: Al onze ramen en deuren zijn
maatwerk, daarom kan ik er moeilijk een
prijs op plakken. Bovendien wordt de prijs
ook sterk bepaald door de afwerking die
de klant wenst.
Op onze website www.belisol.be staat
een budgetindicator. Handig, niet?

CONTACT
T: 015 42 48 80
gunther.schouppe@belisol.com

BEZOEK ONS
Mechelsesteenweg 207
2820 Bonheiden
Ma - Vrij: 10.00 - 18.00
Za: 10.00 - 17.00

WWW.BELISOL.BE
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VLOEREN

ROLLEX PARKETVLOEREN
Rollex parketvloeren is een familiebedrijf dat al meer
dan 80 jaar bestaat. Het bedrijf is gespecialiseerd in het
vervaardigen en het plaatsen van massieve parketvloeren.
Zaakvoerder Eric Roggeman aan het woord.

Q: Hoe kies je een goede parket- of laminaatvloer?
A: Het grootste verschil tussen een parket- en laminaatvloer is de duurzaamheid
van het product. Bij beschadiging (vlekken, krassen) kan je een echte parketvloer
steeds opnieuw opschuren. Dit kan bij een laminaatvloer niet. Het is dus belangrijk
om, samen met de klant, de voor- en nadelen van beide producten te bespreken
en budgettair te bekijken. Daarnaast is ook de ruimte waarin de vloer geplaatst zal
worden van belang. Dit bepaald mede de afwerking van het product. Tegenwoordig is
het bijvoorbeeld perfect mogelijk om een parketvloer in een badkamer te plaatsen.
Echter dit heeft wel een grote invloed op de afwerking: de vloer moet dan worden
afgewerkt met een beschermlaag (olie, lak, …). Daarna wordt de kleur van de
vloer bepaald. In grote ruimtes adviseren we vaak warme, donkerdere kleuren. Dit
verkleint de ruimte, waardoor ze gezelliger aanvoelt. Erg kleine ruimtes hebben dan
weer baat bij lichtere vloertinten.
15

3 onmisbare tips
1. Behandel je parketvloer goed. Wanneer je een parketvloer laat plaatsen,
zorg dan dat er aandacht wordt besteed aan de beschermlaag. Wij werken
bijvoorbeeld met verschillende slijtvaste beschermlagen, hierdoor is de vloer veel
gemakkelijker te onderhouden.

2. Kies voor parket uit een harde houtsoort zoals eik, merbau of tropische
houtsoorten. Deze zijn sterker als andere parketvloeren en minder gemakkelijk te
beschadigen met bijvoorbeeld meubilair, naaldhakken, …

3. Bekijk een staal van een vloerkleur steeds in zowel kunstmatige als
natuurlijke verlichting. Kleuren kunnen vaak enorm verschillen afhankelijk van
het type licht.
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Q: Hoe gaat jouw bedrijf om met
ecologie & klimaat?

Q: Wat zijn de laatste trends in de
sector?

A: We werken vaak met producten op
waterbasis die niet schadelijk zijn voor
het milieu en de gezondheid van de klant
en ons personeel. Zij moeten er tenslotte
elke dag mee werken.

A: Parketvloeren zijn nog steeds zeer

Q: Wat voor som moeten mensen
opzij zetten om hun woning te
vloeren?

A: De prijs van een parketvloer is
zeer afhankelijk van de keuze van de
klant: de houtsoort, de breedte van de
planken, massief of samengesteld parket,
speciale uitvoeringen zoals visgraat etc.
Tegenwoordig is er wel voor elk budget
een oplossing. Daarom stellen we op
voorhand een duidelijke offerte op zodat
de klant weet wat hij/zij kan verwachten.
Rollex Parketvloeren

populair. Toch zien we een opmars van
samengesteld parket. Deze parketvloer
is opgebouwd uit verschillende houten
onderlagen met bovenop een massieve
toplaag. We raden deze vloeren echter
enkel aan met een toplaag van 4
mm of 6 mm. Wanneer de vloer dan
gebruikssporen heeft, kan deze nog
worden opgeschuurd. Ook qua kleuren
beweegt er veel in parketland. Toch
behoeden we mensen om te kiezen voor
deze trendkleuren wanneer zij onze
toonzaal bezoeken. Parket gaat lang mee,
veel langer dan trends. Daarom is het
beter om te kiezen voor een natuurkleur
die past bij elk meubilair.

CONTACT

T 015 20 15 49
parketvloeren@rollex.be
Bezoek onze showroom op afspraak:
Kanadastraat 19, 2860 Sint-Katelijne-Waver

WWW.ROLLEX.BE
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TRAPPEN

EESTAIRS
EeStairs heeft een passie voor het ontwerpen en realiseren
van (uitzonderlijke) trappen en balustrades. Het bedrijf
creëert echte eyecatchers op maat waarbij functionaliteit
centraal staat, voor zowel particulieren als voor de
projectmarkt. Zaakvoerder Mark Geerts staat ons te woord.

Q: Wie zijn jullie en wat doen jullie?
A: Wie we zijn en wat we doen, waar we voor staan komt naar voor
in de EeStairs-trappen, als resultaat van alles wat eraan vooraf gaat.
Onze drive en passie maken er zeker deel van uit. Net als onze drang
naar innovatie, op zoek naar de meest bijzondere creaties. Is het
ontwerp perfect in lijn met de wensen van u als klant? Dan is dat wat
ons betreft het mooiste resultaat dat haalbaar is.
Q: Wat is er belangrijk bij het kiezen van een goede trap?
A: Design is meer dan een ontwerp of vorm. Het gaat om verder
kijken. Over grenzen heen, vernieuwend durven zijn. Wensen overeen
laten komen met de meeste opvallende creaties. Met fascinatie,
beleving en bewondering: dát is design.
Mark Geerts | Realisatie Carglass
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Q: Wat zijn de laatste trends in de
sector?

A: Het minimalisme ruimt
toch weer plaats voor mooie
combinaties van staal met
hout. De combinatie met glazen
borstweringen blijft een sterke
combi. Recent zie ik ook een
revival van wat leuke art-deco
stijl kenmerken. Als je deze dan
uitwerkt volgens de recentste
productietechnieken geeft dat
verrassende resultaten.
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Q: Kan u ons enkele nuttige tips & tricks geven voor de consument rond
trappen & balustrades?

A: Ga vooral voor de vormgeving die je zelf het mooist vindt, maar kies een
betrouwbare partij. Bij ons is afspraak, afspraak. Binnen elk project hebben
we naast een unieke vormgeving ook oog voor regelgeving en de bouwkundige
eisen. Zo weet u zeker dat u na afloop niet voor een vervelende situatie komt te
staan.
Q: Op de website las ik iets over een ruimtebesparende trap, kan u mij hier
iets meer over vertellen?

A: Jazeker. Onze ruimtebesparende spiltrap 1m2 by EeStairs is een
gepatenteerde oplossing voor een trap. De naam zegt het zelf: de trap heeft
een vloerbeslag van slechts 1m bij 1m. Ideaal voor steeds compacter wordende
ééngezinswoningen of bij de inrichting van een zolder als goede toegankelijke
oplossing. En weet je wat zo fijn is; vandaag kan je hem ook gewoon online
bestellen via onze website.

De ruimtebesparende spiltrap by EeStairs
Op www.eestairs.be kan je je eigen ruimtebesparende trap
configureren. Compleet met kostenestimatie en bestelfunctie.

Realisatie bij Longchamp in Luik
22

Q: Hoe gaat EeStairs met ecologie & klimaat?
A: Fijn dat deze vraag ook gesteld wordt, we vinden dat namelijk erg
belangrijk. Dat zie je terugkomen in alle lagen van de organisatie en gaat van
het beperken van nodeloze verplaatsingen tot het recupereren van warmte
die vrijkomt bij de productie. Onze fabriek in Barneveld nl is dan ook Breeam
Outstanding en daarmee bekleedt ze een unieke plek.
Q: Wat voor som moeten mensen opzij zetten voor een trap?
A: Voor ons geldt dat steeds een correcte prijs dient te staan t.o.v.
materialisatie en complexiteit van het werk. Aangezien we pas in beeld
komen wanneer mensen een exclusieve keuze hebben is budget voor onze
klanten vaak niet de grootste prioriteit omdat men bij ons wel terecht kan met
specifieke wensen.

CONTACT

EeStairs BE by Geerts
T: 015 85 98 74
be@eestairs.com

WWW.EESTAIRS.COM
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CENTRALE VERWARMING & BADKAMERRENOVATIE

CV DE CONINCK
Installatiebedrijf De Coninck ontfermt zich al meer
dan 45 jaar over verwarming en sanitair in Mechelen
en omstreken. Zaakvoerder Sven De Coninck staat
ons te woord en geeft ons enkele nuttige tips &
tricks.

Q: Wie zijn jullie en wat doen

Q: Waar moeten consumenten

jullie?

op letten bij het bepalen van de
centrale verwarming?

A: We specialiseren ons vandaag
enerzijds in het aanleggen, herstellen
en onderhouden van alle soorten
verwarmingssystemen, zoals CVketels, vloerverwarming, radiatoren,
zonneboilers en warmtepompen.
Anderzijds leveren en installeren
we kwaliteitsvol sanitair en
badkamermeubilair. Hiervoor werken
we samen met een aantal vaste
aannemers zodat we het volledige
project van A tot Z nauwkeurig kunnen
opvolgen.

A: Alles is afhankelijk van het type
woning, de wensen van de klant en het
budget. Bij De Coninck gaan we altijd
eerst kijken over wat voor soort project
het gaat alvorens we advies geven.
Gaat het om een nieuwbouwwoning
of een renovatie? Wanneer het gaat
om een nieuwbouwwoning liggen alle
opties eigenlijk open. Meestal wordt
hier geopteerd voor een warmtepomp
(lucht/water, bodem/water of water/
water) in combinatie met een
vloerverwarmingssysteem. Wanneer
het gaat om een renovatie adviseren
we onze klanten te kiezen voor een
traditioneel verwarmingssysteem
(radiatoren) of vloerverwarming in
combinatie met een condensatieketel
(aardgas of stookolie). De keuze
voor een warmtepomp is enkel
aan te raden bij een zeer grondige
renovatie (zeker naar isolatie van
de woning toe) mits plaatsing
van lagetemperatuurverwarming
(vloerverwarming en/of ventiloconvectoren).
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3 onmisbare tips
1. Bij het kiezen van een
installateur laat u zich het best leiden
door mond-aan-mond-reclame. Dit
is vaak de eerlijkste reclame. Ga dus
ten rade bij vrienden en familie en
luister met welke installateurs zij
goede ervaringen hebben.

2. Kies voor een installateur
waarbij u terecht kan voor advies en
opvolging van het project.

3. Kies voor een installateur die
werkt met één kwalitatief merk.
Dit merk kent hij dan door en door,
waardoor hij ten allen tijde een
oplossing kent indien er zich een
probleem voordoet. Wij werken
bijvoorbeeld samen met Buderus,
één van de marktleiders in de
verwarmingssector.
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Q: Hoe gaat uw bedrijf om met klimaat & ecologie?
A: Als installateur van verwarming zijn we sowieso met ecologie bezig. Wanneer we
in een woning komen met een energieslurpende oude ketel, adviseren we de klant
om deze te vervangen door een energiezuinig exemplaar. Deze oude ketels worden
bovendien netjes gerecycleerd.
Verder bieden we ook veel energiezuinige producten aan, zoals bijvoorbeeld
vloerverwarming met een warmtepomp. Deze soort verwarming maakt gebruik van
energie, die zich bevindt in de bodem, het water of de lucht. Met een warmtewisselaar
wordt de energie dan weer omgezet in warmte waarmee zowel uw woning als uw
sanitairwater kan worden verwarmd. Dit is een duurzame en kostenbesparende
methode van verwarmen.
Bovendien stellen we ook in elke bouw voor om het regenwater te recupereren d.m.v.
een pomp in de regenwaterput. Deze pompt het regenwater op naar bijvoorbeeld wc’s
en buitenkranen. Dit om het verbruik van stadswater gevoelig te verminderen.
Bij ketelrenovaties kan geopteerd worden voor weersafhankelijke sturing. Bij dergelijke
regeling wordt de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater bepaald in functie
van de buitentemperatuur. Eenvoudiger gezegd … vriest het buiten dan gaat de
keteltemperatuur omhoog richting 75°C. Is het buiten warmer (bijv. 15°C) dan zal de
keteltemperatuur automatisch verlaagd worden naar bijvoorbeeld 45°C. Op deze manier
wordt er energiezuiniger gestookt.

Q: Wat voor som moeten mensen opzij zetten om hun woning te voorzien van
verwarming?

A: Dit is natuurlijk zeer afhankelijk van de grootte van de woning en het type
verwarming. Voor een renovatie, waarbij een condensatieketel in combinatie met
vloerverwarming en/of radiatoren worden geïnstalleerd, mag men rekenen op 10 000 à
12 000 euro voor een gehele woning. Voor een nieuwbouwwoning met vloerverwarming
via een warmtepomp mag u al snel rekenen op een 20 000 a 25 000 euro.
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Q: Hoe gaan jullie bij badkamerrenovaties doorgaans te werk?
A: Wanneer we een aanvraag krijgen tot badkamerrenovatie, bundelen we de
krachten met onze vaste bouwaannemer. In eerste instantie vragen we om bij
uw gekozen leverancier van sanitaire toestellen en meubilair uw keuze voor
ons kenbaar te maken. Uw badkamerleverancier stelt ons dan op de hoogte
van uw plannen. Na een bezoek ter plaatse, stellen we een totaalofferte op,
inclusief het aanpassen van de leidingen en het plaatsen van het gekozen
materiaal. Nadien contacteert ook onze aannemer de klant, om de benodigde
werken te bespreken. Na dit contact, wordt in samenspraak met de klant een
installatieplanning opgemaakt.
Q: Wat voor som moeten mensen opzij zetten om hun badkamer te
renoveren?

A: Dit is zeer afhankelijk van de smaak van de klant. Voor een basic
badkamerrenovatie kan u rekenen op een 7 000 euro à 8000 euro. Voor een
grotere, luxueuze badkamer kan dit oplopen tot 20.000 euro.

CONTACT

CV De Coninck
T 015 21 16 96
info@cvdeconinck.be
Bezoek ons:
Oude Baan 1L, 2800 Mechelen

WWW.CVDECONINCK.BE
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KEUKEN

DOVY KEUKENS
Dovy Keukens is een vaste waarde in het Belgische
keukenlandschap. Je kan bij Dovy terecht voor
kwalitatieve, tijdloze op maat gemaakte keukens.
Inge Moerman, die de communicatie en marketing
verzorgd van het bedrijf staat ons te woord.

Q: Waar moet de consument op letten bij het kiezen van een goede keuken?
A: Een nieuwe keuken is een behoorlijke investering. Daarom gaat u best
niet over één nacht ijs. Een keuken moet meer dan alleen mooi zijn. Ook
bij het praktische gebruiksgemak, de opbergruimte en ergonomie staat u
best even stil. We delen graag deze 5 gouden tips:
•

Zorg voor voldoende werkruimte. Traditioneel is een werkblad 60 cm
diep. Als je veel apparaten op uw werkblad kwijt wil kunnen, overweeg
dan een diepte van 70 cm. Voorzie ook 30 cm werkblad naast het
kookgedeelte. Op die manier kan je bijvoorbeeld snel een overkokende
pan van de kookplaat trekken.

•

Zorg ervoor dat je werkblad en keukenkasten aan de binnen- en
buitenkant gemakkelijk te onderhouden zijn. Zo is alles in een mum
van tijd weer schoongemaakt.

•

Denk goed na over voldoende opbergruimte. Diepere onderkasten
zijn een aanrader, zeker als je kiest voor lades in de plaats van
legplanken. In een lade heb je meer zicht op de inhoud. Door de sokkel
een paar centimeter te verlagen, win je aan kasthoogte- en ruimte.
Ook erg handig zijn draaiplateaus en indelingen binnenin de lades,
zoals verplaatsbare tussenschotten en kruidenrekjes.

•

Denk aan je rug en kies voor een ergonomisch ontwerp. Laden
zijn gebruiksvriendelijker dan legplanken, want je moet minder
bukken en minder ver reiken. Een ander essentieel onderdeel van
een ergonomische keuken is een werkbladhoogte aangepast aan uw
lengte. Ook een verhoogde vaatwasser en oven sparen uw rug.

•

Kies voor duurzaamheid. Het werkblad in de keuken krijgt het vaak
hard te verduren. Besteed daarom niet alleen aandacht aan de vorm
en de kleur, maar ook aan de technische eigenschappen van het
materiaal.
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3 onmisbare tips
1. De verlichting is uw keuken
is ontzettend belangrijk. Het is
niet alleen een werkplek waar u
goed moet kunnen zien waarmee
je bezig bent, maar tegelijkertijd
een ontmoetingsplaats waarin
het best gezellig mag zijn. Boven
het werkblad, de spoelbak en de
kooktoestellen moet de verlichting in
de eerste plaats optimaal en vooral
functioneel zijn. Denk hiervoor aan
voldoende in- of opbouwspots onder
hangkasten en aan het plafond.

2. Een groen plantje of kruiden
op de vensterbank zorgen voor
de finishing touch. Ze brengen
huiselijke gezelligheid en wekken een
rustgevend gevoel op. Maak groepjes
van potten met kleine planten of kies
voor één grote plant in de hoek van
uw keuken.

3. Wanneer je altijd een nette
keuken wil, kies je best voor slimme
opbergkasten. Zorg ervoor dat je in
een schuifkast of kast met rolluik
ingebouwde stopcontacten voorziet.
Hier kan je je elektrische toestellen
plaatsen die je het meest gebruikt.
Sluit de kast na gebruik en je keuken
is meteen weer netjes.
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Q: Wat zijn de laatste trends in de sector?
A: Als we interieurarchitecten aan het woord laten over de nieuwste trends, dan
ontstaat er een diversiteit aan materialen, kleuren, texturen en indelingen. Maar over
één ding zijn zij het vaak eens: de nieuwe interieurs stralen rust en eenvoud uit met een
natuurlijke flair. Enkele trends op een rijtje:
•

Terug naar de essentie. De trend die in het algemeen in het interieur terugkomt,
is de terugkeer naar de essentie. Naar eenvoud en rust in de woning. Alles wat ‘te
veel’ of ‘te opvallend’ is wordt geweerd uit het interieur.

•

Een keuken met een tijdloos karakter. De nieuwste keukentrends dragen zowel
functionaliteit als gezelligheid hoog in het vaandel. Maar steeds gekoppeld aan een
hoge kwaliteit. De wegwerpmaatschappij van weleer is niet meer van deze tijd. We
zijn op zoek naar kwalitatieve producten met een geraffineerde, stijlvolle afwerking
die luxe uitstralen.

•

Wit in combinatie met hout. Vandaag maken we heel bewuste keuzes, ook voor
ons interieur. Strakke lijnen mogen nog, maar we combineren graag met warme
materialen. Hout in zijn natuurlijke kleur is hiervan een mooi voorbeeld. Want
een houttoets zorgt immers voor een kleuraccent. Hout in de keuken staat garant
voor een warme sfeer en inrichting. Een keuken in één kleur is out. Tegenwoordig
worden kleuren met elkaar gecombineerd. Het moderne, strakke aspect van een
effen witte keuken wordt visueel onderbroken door een volledige kastenwand in
hout.

•

Mintgroen voor een natuurlijk effect. Een klein accent in mintgroen zorgt voor rust
en kalmte in de keuken. Het geeft net dat tikkeltje extra en in combinatie met hout
laat deze nieuwe kleur ons wegdromen en geeft een rustgevend gevoel.
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3 valkuilen
1. Niets zo vervelend als te weinig opbergruimte. Dovy maakt alle keukens
volledig op maat. Dit resulteert in 20% meer opbergruimte. Onze kasten staan
op een lagere sokkel en zijn dus hoger dan standaardkasten. En door diezelfde
kasten ook iets dieper te maken, ontstaat er meer opbergruimte in de diepte maar
ook meer plek op het werkblad.

2. Denk aan uw rug wanneer u een nieuwe keuken plaatst. Kies voor verlaagde
kookzones, verhoogde vaatwassers, laden in plaats van legplanken, …

3.

Denk goed na over de functionaliteit van uw keuken. De ideale keuken is
opgesplitst in verschillende zones die gerangschikt zijn in een logische volgorde:
een ruim werkvlak tussen de spoelzone en het fornuis, de opbergzone dicht bij de
vaatwasser, de potten en pannen direct onder het kookgedeelte, …
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Q: Hoe gaat Dovy om met ecologie &
klimaat?

Q: Wat voor som moeten mensen

A: Dovy draagt het milieu hoog in
het vaandel. In de lakafdeling wordt
voor de grondlagen alleen gebruik
gemaakt van watergedragen verven.
In de natuursteenafdeling gebeurt
het koelen van de zaagmachines met
regenwater dat opnieuw gebruikt
wordt in de eigen zuiveringsinstallatie.
En in de productieafdeling gaan
verzaagde stukken die niet onmiddellijk
gebruikt worden rechtstreeks naar het
reststukkenmagazijn waar ze voor een
andere keuken dienst doen.

A: Dit is afhankelijk van diverse
factoren: de grootte van de keuken, de
kastindeling, het gekozen materiaal, de
toestellen, de afwerking, … Dovy werkt
elke keuken uit op maat. Er zijn dus geen
standaardprijzen. Kom langs in één van
onze toonzalen, deel je wensen met ons
en we stellen graag een gratis offerte
voor je op.

opzij zetten voor een keuken?

IDEALE WERKBLADHOOGTE BEREKENEN
De ideale hoogte van uw werkblad berekent u als volgt: ga voor het werkblad staan
met uw armen in een hoek van 90 graden. De afstand tussen uw onderarmen en het
werkblad moet 12 à 15 cm zijn.

CONTACT

28 winkels, verspreid over Vlaanderen en Wallonië staan
ter uwer beschikking. Ontdek al onze toonzalen op

WWW.DOVYKEUKENS.BE
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VERLICHTING

NN LIGHT
NN Light is een zaak gespecialiseerd in LED-Verlichting
gevestigd in Aartselaar. De zaak zet sterk in op service
gaande van advies tot plaatsing. Zaakvoerder Paul Celis
en technisch verantwoordelijke Dimi Peeters delen enkele
nuttige tips & tricks omtrent verlichting.

Q: Kan u mij iets meer vertellen over NN Light?
A: Bij NN Light kan u terecht voor een volledige RELIGHTING van uw
woning, kantoor, magazijn, tot zelfs volledig bedrijf of appartementsblok.
Zowel voor particulier, KMO als industrie hebben wij LED oplossingen op
maat van de klant.
Onze service is dan ook onze sterkte. Het begon allemaal 25 jaar geleden
met kerstverlichting in een klein rijhuisje in Hoboken. Diverse steden en
gemeenten deden toen al beroep op onze diensten. Nadien voegden we
ook andere soorten verlichting toe aan ons aanbod, om ons ook de rest
van het jaar te kunnen bezighouden met onze passie. Hier werd onze
fascinatie voor LED-verlichting geboren. Momenteel werken we samen
met hoog gekwalificeerde fabrikanten en brachten we ons eigen huismerk
SSL op de markt. Onze doelgroep bestaat momenteel niet alleen uit
particulieren, maar ook steden & gemeenten, installateurs, kleinhandels,
en groothandels. Kortom, iedereen die op zoek is naar verlichting.

Op maat gemaakte LED-verlichting uit eigen atelier
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4 onmisbare tips
1. In ‘werk’ruimten zoals keukens,
badkamers, kantoren wordt er meestal
voor de kleur DAGLICHT gekozen, omdat
DAGLICHT een neutrale en heldere kleur
is en daardoor zeer geschikt om te koken,
wassen, werken,… In ‘leef’ruimten zoals
woonkamer, slaapkamer,… wordt er
meestal gekozen voor WARM WIT, omdat
dit meer aanschouwd wordt als het
‘gezelligere’ licht. In deze ruimten is eerder
de sfeer belangrijk dan de functionaliteit
van het licht.

2. Wanneer u gaat bouwen of renoveren,
denk op voorhand na over welke
verlichting u wenst te plaatsen. Hiermee
kan u dan rekening houden bij het voorzien
van de nodige elektriciteitspunten.

3. Let eerder op de LUMEN van een LED
lamp dan op de WATTAGE. De wattage
staat voor het verbruik, de LUMEN voor de
hoeveelheid licht die de lamp geeft.

4. Bij buitenverlichting of verlichting in
vochtige ruimtes dient u goed te letten
op de IP waarde die vermeld staat op de
verpakking. Een IP waarde bestaat uit 2
cijfers, bv IP65, waarbij het eerste getal
slaat op de doordringbaarheid van stof en
vaste voorwerpen en het tweede getal op de
waterdichtheid van het product.
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Q: Wat is er belangrijk bij het kiezen van goede verlichting?
A: Wanneer een klant onze winkel binnenstapt, proberen we door middel van
gerichte vragen te weten te komen wat de klant precies nodig heeft. Deze
vragen zijn belangrijk om het beste resultaat te verkrijgen.
Welke ruimte wil u verlichten? Dit is een belangrijke vraag omdat
verschillende ruimten ook vragen om een ander soort verlichting. Zo kiest men
in de woonkamer beter voor sfeerlicht met een warme ondertoon en eventueel
een dimfunctie. In de keuken kiest men dan weer beter voor praktisch licht, dat
daglicht evenaart.
Welke lichtintensiteit wenst u? We bespreken de technische aspecten van de
ruimte altijd met de klant. Zo kunnen we het beste advies geven. Zo zijn de
kleur van de muren en de hoogte van de ruimte belangrijke zaken die wij in
de gaten moeten houden, om het gewenste resultaat te verkrijgen. Een goed
voorbeeld: donkere muren absorberen licht. Hier moet u dus meer verlichting
voorzien dan bij lichte muren.
Wat ziet u zelf graag? Vaak hebben klanten al een idee in hun hoofd van de
verlichting die men mooi vindt of als aangenaam ervaart. Rekening houdende
met het interieur en de smaak van de klant gaan we samen op zoek naar een
passende oplossing.
Kies uw verlichting bij een speciaalzaak.
Bij NN Light kan u niet alleen advies inwinnen, maar kan u ook een technisch
bezoek aanvragen. Tijdens dit bezoek krijgen wij een goede indicatie van
de technische aspecten van uw woning zoals de hoogte en de breedte. Zo
kunnen we de juiste verlichting adviseren. Bovendien bieden we ook kleine
elektrowerken aan, zoals het verleggen van lichtpunten, om het optimale
resultaat te verkrijgen. Daarnaast hebben we ook uitstekende service-naverkoop. U kan altijd bij ons terecht met vragen en we hebben een soepel
garantiebeleid (voor de meeste producten 3 tot 5 jaar).

Een normale gloeilamp heeft een levensduur van ongeveer
2000 branduren, een kwalitatieve LED lamp heeft branduren
variërend van 20.000 tot 50.000 uur. Bovendien wordt een
LED-lamp ook niet zo snel warm, wat dan weer goed is voor de
brandveiligheid. De overstap maken is dus zeker geen slechte
beslissing.
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Q: Hoe gaat het bedrijf om met klimaat & ecologie?
A: LED-verlichting verbruikt veel minder dan andere verlichting. Bovendien is het zeer
duurzaam: het is schok- en trilbestendig en heeft geen gloeidraad, die bij normale
verlichting het zwakke punt is. Ook gaat bij een traditionele gloeilamp 90% van de
verbruikte energie verloren aan warmte-afgifte. Daarnaast zijn we ook een inzamelpunt
voor Recupel en Bebat en aanvaarden we ecocheques en ecokaarten.
Q: Wat voor som moeten mensen opzij zetten om hun gehele woning te
voorzien van verlichting?

A: Het is moeilijk om daar een prijs op te plakken, aangezien dit afhankelijk is van
diverse factoren:
• De grootte van de woning
• De smaak van de klant (bv. Design)
• De gewenste lichtintensiteit
• ….
Kom gerust eens langs in onze zaak voor advies en we maken voor u een indicatieve
offerte op. We hebben voor elk budget wel een oplossing. Ook voor maatwerk bent u
bij ons aan het juiste adres. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw LED STRIP volledig op maat
maken, aangepast aan uw wensen.

CONTACT

NN LIGHT
T: +32 (0)3 877 16 16
info@nnlight.be

WWW.NNLIGHT.BE

Bezoek onze showroom
Boomsesteenweg 113, 2630 Aartselaar
Open maandag t.e.m. vrijdag van 8u30 tot
18u00 en zaterdag van 10u00 tot 18u00.
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DOMOTICA | AUDIO & VIDEO | ELEKTRICITEIT

AV-SOLUTIO
Bart Geens startte in 2007 zijn zaak AV-Solutio op. Hij
is gespecialiseerd in Audio-Video, Domotica, Videofonie
en Inbraakdetectie. Later voegde hij ook Algemene
Elektriciteitswerken toe aan zijn diensten om zo zijn
klanten van A tot Z te kunnen begeleiden.

Q: Elektriciteitswerken bij bouwen of verbouwen. Waar moet de
consument op letten?
•

Zorg voor genoeg aansluitingen in uw woning. Achteraf aansluitingen
bijplaatsen kost vaak veel meer dan deze mee te nemen in de ruwbouwfase.
Bespreek dit dus vooraf voldoende met de architect of betrek uw system
integrator bij uw bouw- of renovatieplannen.

•

Ga er niet van uit dat draadloos even goed is als bekabeld. Een product dat op
het netwerk is bekabeld werkt nog steeds beter.

•

Een echte interieurtip vanuit de domoticawereld: hoe voorkom ik muuracne?
Vaak worden de thermostaat, de videofoonbinnenpost en een aantal schakelaars
op één plek bevestigd aan de muur. Dit geeft een rommelige indruk, terwijl dit
ook beheerd kan worden via één multifunctioneel display.

•

Bij nieuwbouw: ga er niet van uit dat wat standaard wordt voorgesteld ook het
beste is. Een goed voorbeeld hiervan is Wifi. Wifi komt standaard op één plek
binnen in de woning. Dit is anno 2019 niet meer voldoende. Mensen proberen dit
op te lossen met een Powerline-adaptor. Dit zorgt op vele plekken in uw huis voor
een Wifi-overlap waardoor toestellen vaak niet weten met welk netwerk ze zich
moeten verbinden. Bekijk dus bij aanvang van uw bouw- of renovatieplannen of
het mogelijk is een extra bekabelde antenne te plaatsen.

•

Informeer voor het plaatsen van nieuwe ramen altijd naar de mogelijkheid tot
het plaatsen van magneetcontactjes. Deze magneetjes kunnen later dienen voor
uw inbraakbeveiliging en zijn veel goedkoper om te plaatsen in de ruwbouwfase.
Maar deze kunnen er ook voor zorgen dat dat - wanneer u overweegt om
domotica te installeren - de airco automatisch uitgeschakeld wordt als het raam
geopend is.
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3 onmisbare tips
1. Kies voor een betrouwbare
domoticafabrikant. Bepaalde
systemen kan men na verloop van
tijd niet meer uitbreiden. Wij werken
met ervaren partners zoals Crestron
en KNX. Hun displays van 20 jaar oud
connecteren nog steeds met moderne
apparatuur.

2. Wanneer u domotica aanschaft,
vraagt u best aan het bedrijf
wie verantwoordelijk is voor de
programmatie. Indien er zich na
installatie een probleem voordoet,
moet u bij een groothandel soms
maanden wachten op een oplossing.
Dat is heel vervelend als heel uw
woning draait op domotica.

3. Let op met het combineren van
verwarming- en aircosystemen.
Wanneer deze systemen niet op
elkaar afgestemd zijn, spreken ze ook
niet met elkaar. Stel: de thermostaat

Q: Wat zijn de laatste trends op
het gebied van domotica en audiovideo?

A: We zien vooral dat domoticasystemen
steeds meer en meer afhankelijk
worden gemaakt van het internet. Dit
is absoluut geen goede evolutie. Wij
zorgen ervoor dat uw systeem altijd blijft
werken, ook zonder internet. Neem nu
een alarmsysteem. Indien het internet
op de smartphone van de eigenaar niet
werkt, zal hij het alarm niet meer van op
afstand kunnen uitschakelen maar hij
kan dit wel nog manueel uitschakelen
bij thuiskomst. Dit kan bij doe-het-zelfdomotica niet. Erg vervelend als u uw
eigen woning niet kan betreden door het
alarm.
We zien ook dat gestreamde muziek
steeds beter wordt van kwaliteit. Qobuz
en Tidal - 2 streamingdiensten - leveren
files af die qua klankkwaliteit beter zijn
dan een CD. Met de juiste apparatuur
kan u hier maximaal van genieten.
Ook inbouwspeakers zijn de laatste jaren
enorm verbeterd in kwaliteit. Indien ze
goed worden geplaatst zijn ze praktisch
onzichtbaar. Hun subtiliteit zorgt dan ook
voor hun succes.

van mijn verwarmingssysteem staat
daarna mijn aircosysteem manueel
aan op 21°C. Dit zorgt voor een heel
hoge elektriciteitsfactuur, want beide
apparaten werken elkaar tegen. Met
een goed domoticasysteem is dit
probleem opgelost.

“

We zien dat domoticasystemen
steeds vaker afhankelijk worden
gemaakt van het internet. Dit is
absoluut geen goede evolutie.

“

standaard ingesteld op 22°C. Ik zet
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3 valkuilen
1. Maak het niet onnodig complex.
Het is niet omdat het mogelijk is om
uw vloerverwarming aan te sluiten
op uw domoticasysteem, dat dit ook
echt nodig is. Vaak werkt dit perfect

Q: Hoe gaat uw bedrijf om met

op zichzelf door de besturing via de

ecologie?

ketel.

2. Let op met doe-het-zelfdomotica. Een Google Home of Apple
HomePod zijn leuke hebbedingen,
maar ze werken alleen wanneer
ze verbonden zijn met het internet.
Wanneer u bijvoorbeeld uw verlichting
enkel aansluit op de Google Home
en geen schakelaars voorziet, zal uw
verlichting ook niet meer aangaan
wanneer het internet uitvalt.

3. Zoals ik al eerder aanhaalde: kies
voor een ervaren domoticafabrikant!

A: Slimme ingrepen in uw woning
zorgen voor een lager verbruik. Een
verwarmings- en domoticasysteem die
niet met elkaar in verbinding staan zoals ik hierboven beschreef - is hier
een goed voorbeeld van. Een ander goed
voorbeeld waarbij domotica kan zorgen
voor een lager energieverbruik is dat
van een intelligent ventilatiesysteem.
Standaard ventilatiesystemen worden
door hun eigenaars vaak dag- en nacht
aangezet, zonder dat dit nodig is.
Meer zelfs, dit trekt meer koude lucht
binnen dan nodig is. Een intelligent
ventilatiesysteem is gekoppeld aan
vochtsensoren die enkel ventileren
wanneer het nodig is.

Q: Welk budget zet een klant best opzij voor een volledig uitgerust
domoticasysteem?

A: Voor een standaard woning met basis domotica kan u rekenen op een 5000 euro à
7000 euro. Dit in een domoticasysteem dat onbeperkt uitbreidbaar is.

CONTACT

T: 015 63 65 72
info@av-solutio.be

BEZOEK ONS
Mechelbaan 665 B
2580 Putte

WWW.AV-SOLUTIO.BE
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DOUCHES & KRANEN

HANSGROHE
Hansgrohe is één van de leaders in douches, keukenen badkamerkranen die kwaliteit, design en innovatie
verenigen. Bert Dewinter - Managing Director Belux
- geeft ons enkele nuttige tips & tricks.

Q: Kan u mij iets vertellen over Hansgrohe?
A: Hansgrohe is het premiummerk voor douches en douchesystemen,
badkamer- en keukenmengkranen en spoeltafels voor de keuken. Het
bedrijf werd in 1901 opgericht en was altijd sterk gericht op innovatie. Zo
werden bijvoorbeeld de eerste betaalbare handdouche, douchestang en
ééngreepsmengkraan door Hansgrohe op de markt gebracht.
Voor luxueuze badkamers en keukens richtte de Hansgrohe Groep het merk
AXOR op. De producten uit de AXOR-lijn worden uitsluitend ontworpen door
externe designers en kunnen zelfs op vraag geïndividualiseerd worden.
Hansgrohe is wereldwijd actief. Toch proberen we op alle mogelijke
manieren dicht bij onze klanten te staan. Zo hebben we de Aquademie
opgericht in Schiltach, waar verkopers en installateurs terecht kunnen voor
opleidingen en om onze producten te testen. Bovendien grijpen we ook elke
kans om op beurzen te staan zoals o.a. Batibouw.

De Aquademie in Schiltach
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Q: Wat is er belangrijk bij het kiezen van goede sanitaire voorzieningen?
A: Dat hangt er natuurlijk vanaf wat de behoeften zijn. Wanneer het
bijvoorbeeld op douches aankomt is het handig dat je de klant eerst leert
kennen. Je kan ‘douchers’ vaak opdelen in drie soorten: de genotdoucher, de
effectdoucher en de focusdoucher.
De genotdouchers nemen hun tijd in de badkamer. Ze zijn op zoek naar
ontspanning en willen breken met de sleur van het dagelijks leven. Bij hen
past bijvoorbeeld een douche met een zachtere straal die uit een grote, brede
sproeier dringt.
De effectdoucher is op zoek naar verfrissing. Ze willen direct effect en douchen
vaak op enkele minuten. Shampoo bijvoorbeeld moet dan snel en grondig
worden uitgespoeld. Daarom kiezen zij best voor een krachtige straal, die uit
kleine, smalle sproeiers bruist.
Voor de focusdoucher moet een goede douche intensief zijn, de spanningen
van de dag wegnemen en tot onder de huid gaan. De Whirl-straal, waarbij
drie afzonderlijke stralen zich in de vorm van een helix rond elkaar draaien,
masseert de focusdoucher precies daar, waar het goed doet.
Uiteraard zijn er ook douches op de markt die deze drie types combineren.
Onze behoeften verschillen soms van dag tot dag.
Daarnaast kiezen nog te veel consumenten hun douches en kranen op basis
van de look en prijs. Wij raden altijd aan om zulke zaken te testen, maar dit kan
niet in de meeste winkels. Daarom riepen wij onze WaterStudio in Anderlecht
in het leven. Hier kunnen consumenten terecht om onze verschillende
douchesystemen en straalsoorten te ontdekken van zowel hansgrohe als AXOR.
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3 onmisbare tips
1. Kies een mengkranen of douche
niet alleen op basis van prijs en
uitzicht. Het is belangrijk dat u ook
de stralen die uit deze kranen komen
kan ‘beleven’. Daarom riepen we
de WaterStudio in Anderlecht in het
leven en staan we elk jaar opnieuw op
Batibouw.

2. Als u voor design kiest,
kiest u best voor design van een
degelijke kwaliteit. Excellent
design overleeft kortstondige
trends. Designkwaliteit betekent
bij Hansgrohe altijd: innerlijke en
uiterlijke schoonheid. Bij de productie
wordt daarom ook gegeken naar
de gebruiksvriendelijkheid van het
product.

3. Kies voor een goede installateur.
In onze Aquademie in Schiltach
organiseren we met regelmaat
opleidingen voor professionelen,
vakhandelaars en (binnenhuis-)
architecten. Bovendien kunnen ze
onze producten ook ervaren in onze
Showerworld. Zo kunnen ze adequaat
advies geven aan hun klanten.
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Q: Welke trends zie je in deze sector?
A: Hansgrohe zet zelf sterk in op innovatie. We zijn constant bezig met het
ontwikkelen van nieuwe producten die een meerwaarde betekenen op het vlak
van design, kwaliteit en gebruiksgemak. Ik zet voor jullie enkele nieuwigheden
in de sector op een rijtje.
De digitale revolutie heeft een enorme invloed op hoe we in interactie treden
met onze woning. Smart Home-toepassingen worden steeds couranter. Mensen
willen na een lange werkdag thuiskomen en relaxen. Daarom willen we er met
onze producten voor zorgen dat de klant zich zowel fysiek als mentaal herboren
voelt. Enkele producten die hier een antwoord op bieden zijn RainTunes en
RainButton.

1

2

1

RainTunes combineert water, geluid, licht, bewegend beeld en geur.
Het is volledig aanpasbaar aan de wensen van de klant. De klant kan
zelf scenario’s instellen met behulp van zijn of haar smartphone.

2

RainButtons zijn mobiele bedieningsknoppen die je overal onder
de douche kunt plaatsen. Ze regelen jetsoorten, watervolume en
temperatuur. Je keuzes worden via Bluetooth-technologie naar een
centrale waterunit achter de muur gestuurd, die vervolgens doet
wat u hem opdraagt.
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3

3

Verder beschikken we vandaag ook over de technologie om water echt
te gaan managen. Zo checkt de Pontos Base - een smart product - je
waterleidingen op lekken. Stel dat er schade is, krijg je een pushmelding
op je smartphone en de Pontos Base schakelt de watertoevoer
automatisch voor jou uit. Handig, toch? Dit systeem kan je gaan uitbreiden
met de Pontos Scout. Deze slimme watersensoren maken melding op je
smartphone waar het lek zich precies bevindt, maar geven ook een seintje
wanneer er problemen zijn met de luchtvochtigheid of de temperatuur in
een bepaalde ruimte.

4

Ook zien we dat kranen, knoppen,
douchekoppen- en stangen steeds
vaker in nieuwe materialen en kleuren
op de markt worden gebracht. Er is
momenteel bijvoorbeeld zeer veel
vraag naar zwarte en matzwarte
kranen. Verder brachten we ook nog
de volgende kleuren op de markt: wit
(mat), brons en goud.
4
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Q: Hoe gaat het bedrijf om met ecologie & klimaat?
A: Wie een hansgrohe douche of mengkraan koopt, kan er zeker van zijn dat
deze mooi en duurzaam is. Er wordt geproduceerd met een efficiënt gebruik
van hulpbronnen – op een werkplek waar de mens centraal staat. Als je hier
meer over wil weten kan je op onze website ons duurzaamheidsverslag lezen.
Hansgrohe is bovendien echt bezig met het reduceren van waterverbruik.Zo
hebben we bijvoorbeeld onze EcoSmart Technologie, dat onzichtbaar in elk
hansgrohe product is geïntegreerd. Kranen en douches van hansgrohe die
met de Ecosmart-technologie zijn uitgerust verbruiken tot 60% minder water.
Minder warmwaterverbruik zorgt ook voor lagere water- en energiekosten.
Ook de CoolStart technologie helpt uw water- en energieverbruik te
verminderen. Met hansgrohe CoolStart stroomt warm water pas, wanneer u dit
ook echt nodig hebt. De hiervoor benodigde energie schakelt u pas in, wanneer
u de kraanhendel actief naar links beweegt. Hierbij beslist u hoe hoog de
temperatuur moet zijn. De beweging van de hendel naar rechts is geblokkeerd.
Dat wil zeggen: de energieverslindende bereiding van warm water beperkt zich
tot situaties waarin ook echt warm water nodig is. Om snel even de handen te
wassen, is dit meestal niet het geval.
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Wist je dat Hansgrohe titelsponsor is van BORA-Hansgrohe?
Samen met BORA sponsoren we de Duitse wielerploeg van
Ralph Denk. Hier maakt o.a. drievoudig wereldkampioen Peter
Sagan deel van uit! Wielersport is innovatief en dynamisch
en inspireert de massa’s, net zoals onze producten in de
badkamer en keuken.

CONTACT

BEZOEK DE WATERSTUDIO

Test de verschillende douchesystemen en straalsoorten op de fontein en
ontdek in exclusiviteit onze meest recente innovaties. Vraag advies voor de
inrichting van uw badkamer en keuken met onze producten.

Adres
Riverside Business Park
Internationalelaan 55 K
1070 Brussel (Anderlecht)
Openingsuren
ma - do: 8.00u - 17.00u
vrij: 8.00u - 15.00u

WWW.HANSGROHE.BE
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Afwerking
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RAAMDECORATIE

ZICHT GORDIJNEN & BLINDS
Zicht Gordijnen & Blinds werd in 2008 opgericht
door zaakvoerder Kurt Lauwens. De zaak is
gespecialiseerd in kwalitatieve raamdecoratie op
maat, voor ieder budget.

Q: Wat is er belangrijk

Q: Wat zijn de laatste trends in

bij het kiezen van goede
raamdecoratie?

de sector?

A: De eerste stap is het bepalen
waartoe deze raamdecoratie moet
dienen. Welke kwaliteiten zijn
interessant voor de klant? Is de
raamdecoratie louter decoratief
of moet hij ook andere wensen
vervullen zoals privacy, bescherming,
zonwering of lichtwering? Wanneer
we dit hebben bepaald, bekijken we
samen met de klant de opties voor de
besturing. Wenst hij/zij deze manueel
te bedienen of met (accu)motoren?
Op basis van de raamafmetingen en
de voorgaande parameters, leggen
we hen de mogelijkheden voor. Een
product is vaak een voorkeurskeuze,
een afweging van het doel dat het
moet dienen t.o.v. de functionaliteit en
het budget.

“

De raampartijen worden alsmaar
dunner. Het percentage

“

groter en de raamprofielen

gemotoriseerde raamdecoratie is
daarom stijgende.

A: Architecten willen meer en
meer hun stempel drukken op hun
ontwerpen: de raampartijen worden
alsmaar groter en de raamprofielen
alsmaar dunner. Het percentage
gemotoriseerde raamdecoratie is
daarom stijgende, omdat dit het
bedieningsgemak enorm verhoogd.
Ook het klassieke overgordijn is
helemaal terug, omwille van het
gebruiksgemak.
Verder brachten wij ook onze
eigen schroefloze raamdecoratie
op de markt, namelijk de Stick &
Slide (www.stickandslide.be). Dit
duettegordijn plaatst u zelf in minder
dan één minuut. In tegenstelling
tot Nederland en Duitsland hebben
plissés en duettes in België maar
een klein marktaandeel, toch zien
we de vraag hiernaar stijgen. Deze
raamdecoratie heeft namelijk tal
van voordelen zoals het zon- en
lichtwerende effect en het feit
dat dit op maat van verschillende
raamvormen kan worden vervaardigd.
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3 onmisbare tips
1. Betrek uw
raamdecoratiespecialist bij uw
bouwplannen. Zo kunnen we u attent
maken op de noden van bepaalde
soorten raamdecoratie. We maken
dagelijks mee dat klanten met een
nieuwbouwwoning het product van
hun voorkeur niet kunnen ophangen
omdat er niet voldoende ruimte boven
of naast de ramen werd voorzien.

2. In 90 % van de gevallen
stellen we vast dat draaikiepramen
voorbij de dagkant komen. Dit
heeft grote gevolgen voor uw
keuzemogelijkheden binnen
raamdecoratie. Een goede
communicatie tussen uw
raamleverancier en de stukadoor is
daarom essentieel.

Q: Zijn er ook milieuvriendelijke
opties qua raamdecoratie?

A: Onze leveranciers zijn constant
bezig met research naar duurzame
en milieuvriendelijke raamdecoratie.
Zo kunnen onze rolgordijnen worden
vervaardigd met textiel gemaakt
uit gerecycleerde PET-flessen. Ook
bieden we de SEA-collectie aan, die
geproduceerd wordt uit oceaanplastic.
Onze houten jaloezieën worden
gemaakt van FSC-gecertificeerd
hout wat borg staat voor duurzaam
bosbeheer.
Verder zijn er ook een aantal producten
zoals bijvoorbeeld duettes die voor
een significant verschil zorgen in uw
energieverbruik. Dit product bezit
sterk isolerende eigenschappen, door
de dubbele laag stof. Ook worden
onze monteurs opgeleid om hun afval
(plastic, dozen) goed te sorteren tijdens
elke montage.

3. Indien u elektrische
raamdecoratie overweegt in
uw nieuwbouwwoning, gaat
u best eerst ten rade bij uw
raamdecoratiespecialist. Vaak
wordt de bekabeling op de verkeerde
plek voorzien en moet er bijgevolg
opnieuw gebroken worden.
De Ploeg SEA-collectie
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3 valkuilen
1. Bij XL raampartijen is het vaak
verstandiger om uw producten
op te splitsen, en niet te kiezen
voor een XL-systeem. Hoe meer
bevestigingspunten een product
heeft, hoe meer dit bijdraagt tot de
stabiliteit van dit product. Ook al heeft
u het beste merk in huis gehaald, dit
product zal op termijn toch beginnen
doorhangen.

2. LED-verlichting achter of voor
uw overgordijnen is een NO GO. LEDstrips accentueren elke oneffenheid
van het product. Hierdoor lijkt het
alsof wij als raamdecoratieleverancier
een minderwaardig product hebben
geleverd, maar niets is minder waar.
Stoffen vervaardigd uit natuurlijke
materialen zijn nu eenmaal nooit
helemaal egaal.

3. Kies enkel voor elektrisch
wanneer dit echt bijdraagt aan het
bedieningsgemak. Er zijn momenteel
veel motoren op de markt die te duur
zijn in vergelijking met wat ze bieden.
Verticale lamellen zijn bijvoorbeeld
veel gemakkelijker manueel te
bedienen dan elektrisch.
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MAATWERK
Al onze raamdecoratie wordt op
maat gemaakt zodat ze altijd
perfect past. Bovendien werken
we ook enkel met A-merken van
superieure kwaliteit. Zo hebben
onze klanten er het langst plezier
van.
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Q: Welk budget zet een klant
best opzij voor raamdecoratie op
maat?

A: In het budget dat u voorziet
voor raamdecoratie kan u oneindig
ver gaan. We bieden zowel
budgetvriendelijke als luxeproducten
aan. Wij luisteren naar de noden en
het budget van de klant en maken op
basis daarvan een voorstel op. Om
een gehele woning te voorzien van op
maat gemaakte raamdecoratie moet
u gemiddeld rekenen op de volgende
bedragen:
•

1 slaapkamerwoning: 1200 euro
(excl. btw, excl. plaatsing)

•

2 slaapkamerwoning: 1800 euro
(excl. btw, excl. plaatsing)

•

3 slaapkamerwoning: 2500 euro
(excl. btw, excl. plaatsing)

T: 015 20 14 00
info@zicht.org

CONTACT

BEZOEK BELEVINGSRUIMTE
Mechelsesteenweg 275
2860 Sint-Katelijne-Waver

WWW.ZICHT.ORG
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MAATKASTEN

DM-LINE
Sinds 1993 specialiseert DM-Line zich in de
productie van tijdloze maatkasten, dressings en
schuifdeuren. De onderneming werd opgericht door
Dirk De Maesschalck en telt ondertussen negen
vestigingen.

Q: Voor welke ‘uitdagingen’ wil
DM-Line een oplossing bieden
met haar maatwerk?

2 onmisbare tips

A: De populariteit van maatkasten

1. Kies voor een financieel gezond

is de afgelopen tijd enorm gegroeid.
Doordat nieuwbouwwoningen steeds
kleiner en duurder worden per
vierkante meter, is een optimale
plaatsbenutting essentieel. Met ons
maatwerk optimaliseert de klant élke
vierkante centimeter. Bovendien zijn
maatkasten helemaal aanpasbaar
aan de wensen van de klant.

Q: Wat zijn de laatste trends in
de sector?

bedrijf met ervaring. Er is genoeg
keuze in de markt.

2. Denk goed na over de indeling
van uw maatkasten. Het belang
van goed advies valt hierbij niet te
onderschatten. Kastmakers zullen
soms een overkill aan (duurdere)
laden voorstellen, in de plaats van
betaalbare legvlakken. Daarnaast
zijn er ook kastmakers die het zo
goedkoop mogelijk willen houden,

A: Kasten tijdloos laten versmelten
met het interieur is dé kunst.
Opvallende kasten zijn niet zo ‘hot’
meer. Er wordt meer gekozen voor
onopvallende, maar functionele
kastwanden. Hierdoor versmelten
ze als het ware met het interieur.
Accenten worden voornamelijk gelegd
met kunst en decoratie.

met net te weinig laden. Overloop
dus samen met uw verkoper wat u
precies wil opbergen in de maatkast.
Bij DM-Line wordt er steeds een plan
opgemaakt van zowel de buitenkant
als de indeling van de kasten, dat we
samen met de klant overlopen.
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3 valkuilen
1. Kies voor een kast in
25 mm dik plaatmateriaal.
Wanneer u kiest voor dunner
plaatmateriaal is de kast
minder stevig en zal deze ook
sneller verslijten.

2. Kies voor een kastmaker
die de zijwanden én de
legplanken rondom afboordt.
Deze afwerking heeft zijn
reden. De levensduur van uw
kast verdubbelt zich, vaak
voor een kleine som meer.

3. Maatkasten worden
vaak als duur gepercipieerd.
Toch kan u deze investering
gemakkelijk recupereren
voor zover de kasten netjes,
kwalitatief en tijdloos zijn. Dit
zorgt voor een meerwaarde
bij een eventuele verkoop van
uw woning.
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Q: Zijn er ook milieuvriendelijke
maatkasten?
A: Kantafboording kan met
milieuvriendelijk materiaal zoals
ABS. PVC daarentegen is echter
niet biologisch afbreekbaar. Door
met plaatfabrikanten te werken die
maximum 800 km van ons afgelegen
zijn, wordt de ecologische voetafdruk
sterk gereduceerd t.o.v. platen van
bijvoorbeeld Turkse origine.
Q: In welke fase van bouw/
renovatie kan je beginnen denken
aan maatkasten?

A: Bij nieuwbouw hebt u de kans om
uw nissen en ruimtes vorm te geven
volgens uw noden en wensen. Bij
renovatie is dit vaak anders. Maar het
feit dat we maatwerk realiseren heeft
nu eenmaal als troef dat we steeds een
‘passende’ oplossing kunnen bieden.

CONTACT

T: 0032 52 399 300
info@dm-line.be

BEZOEK
Ontdek uw dichtstbijzijnde
showroom op onze
website.
WWW.DM-LINE.BE
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© BOSS paints

SCHILDEREN & BEHANGEN

PENTURA
Pentura ontfermt zich al 17 jaar over binnenmuren
in de provincie Antwerpen. Pentura levert schilderen behangwerken, die vanaf de eerste keer het
beoogde resultaat opleveren. Zaakvoerder Werner
De Busschere staat ons te woord.

Q: Wat is er belangrijk bij het
kiezen van een goede schilder of
behanger?

A:

Het is belangrijk dat het “klikt”
tussen de klant en de schilder. Goede,
heldere communicatie is zéér belangrijk.
De schilder moet genoeg vragen stellen
zodat hij een goed beeld krijgt van wat
de klanten juist wensen en daarnaast
de klanten goed informeren over wat
er mogelijk of niet mogelijk is. Ook
de afwerkingsgraad moet besproken
worden en kleurkeuzes. De offerte moet
gedetailleerd en duidelijk zijn zodat
de klanten goed weten wat ze mogen
verwachten. Je moet kwaliteit krijgen
voor een correcte prijs.

Q: Wat zijn de laatste trends in de
sector?
A: Waar vroeger accenten in een andere
verfkleur werden aangebracht wordt er
nu meer gebruik gemaakt van een accent
met behangpapier. Ondanks dat de
huidige trend meer naar donkere kleuren
neigt, kiezen klanten vaak voor lichte
en zachte kleuren om een luchtigere
omgeving te creëren. Vaak vragen
klanten eerst naar de trendkleuren maar
kiezen we samen toch eerder voor een
persoonlijk kleurpallet dat daarom niet
volgens de huidige “trendkleuren” is.
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4 onmisbare tips
1.

Het is belangrijk om de
juiste afplaktape te gebruiken.
Papiertape is goedkoop maar zeer
slecht verwijderbaar en mag niet op
geschilderde ondergronden gekleefd
worden. Daarvoor gebruik je best een
“zachte” tape. Ikzelf gebruik paarse
tape van Boss Paints.

2.

Renovatievlies wordt vaak
verkocht als “wondermiddel” om je
muren een strakkere look te geven.
Maar dit kan enkel mits een goede
voorbereiding van de ondergrond dus
schuren en plamuren is nog steeds
een must om een mooi eindresultaat
te bekomen.

3. Neem je tijd om te schilderen.
Mooi schilderwerk vraagt goede
voorbereidingen zoals muren schuren
en plamuren, netjes afplakken tot
in de hoekjes, het juiste materiaal
gebruiken en de juiste volgorde van
bewerkingen respecteren.

4.

Bij warm weer is het veel
moeilijker om te schilderen. De
verf droogt sneller en je kan de
verschillende verfstroken minder
goed “in elkaar rollen” dit geeft lelijke
“aanzetten” dus probeer om het
schilderen voor of na het warmste
moment van de dag te voorzien.
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Q: Hoe gaat jouw bedrijf om met ecologie & klimaat? Zijn er
milieuvriendelijke opties?

A: Helaas is schilderen niet zo milieuvriendelijk. Ondertussen zijn de meeste producten
wel op waterbasis maar dit betekent niet dat ze daarom niet schadelijk meer zijn. Er
bestaan ook natuurverven maar die verwerken anders en geven niet altijd het gewenste
eindresultaat. De lak droogt bijvoorbeeld trager uit en dit maakt dat er gemakkelijker
stof in kan kleven. Wij zullen wel steeds onze afval goed sorteren. Verfresten brengen
we naar een school in de buurt die deze gebruikt tijdens de lessen schilderen. Onze
verfborstels, rollen en bakjes worden herbruikt.

Q: Wat voor som moeten mensen opzij zetten om hun woning te laten
schilderen?

A: Het is moeilijk om een richtprijs te geven voor het schilderen van een woning of een
kamer. Er zijn verschillende factoren die de prijs bepalen zoals de staat van de muren
-deze bepaalt het aantal bewerkingen-, de afwerkingsgraad, de verf, het behang en de
techniek. De prijs voor een rol behangpapier kan variëren tussen de €25 en de €150.
Verftechnieken zoals het aanbrengen van kalkverf of patinetechniek is duurder dan
gewoon verven.

CONTACT

Werner De Busschere
M 0489 777 328
info@pentura.be
Kruisschanslei 91, 2550 Kontich
WWW.PENTURA.BE
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TUINAANLEG

TUINEN CHRISTOPHE
Tuinen Christophe is een dynamische zaak
gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van
tuinen. Het streven van deze firma is om tuinen te
ontwikkelen waarvan de klant gedurende 4 seizoenen
kan genieten. Zaakvoerder Christophe De Smeth staat
ons te woord.

Q: Hoe geef je een tuin vorm?

Q: Welke planten doen het goed
in België?

A: Wanneer een klant ons
contacteert spreken we ter plaatse af
om de stand van zaken op te nemen.
Hier luisteren we dan ook meteen
naar de wensen van de klant. Nadien
gaan we op zoek naar de ideale
plantsoorten voor de tuin in kwestie,
die voldoen aan de verwachtingen van
de klant. Aan de hand hiervan stellen
we een plan van aanpak op dat we
voorleggen aan de klant. Nadien gaan
we nog eens ter plaatse bij de klant
om alles op te meten. Dan weten
we hoeveel planten of struiken we
precies moeten voorzien. Op basis
hiervan kunnen we een gedetailleerde
offerte opstellen, die we voorleggen
aan de klant.

A: De klassieker bij uitstek blijft toch
de haagbeuk. Ik denk dat we toch in
één derde van de van de tuinen een
haagbeuk kunnen terugvinden. De
plant is zeer populair omdat hij weinig
vatbaar is voor ziekten. Bovendien
behoudt deze plant ook zijn blad in
de winter. Dit vinden klanten een zeer
begeerlijke eigenschap. De Prunus
Lusitanica (Portugese Laurier) - ook
een soort haag - deed het vorig
jaar bijzonder goed. Dit jaar zijn de
prijzen dan ook gestegen, door de
aanzienlijke vraag!

We houden ons zowel bezig met grote
tuinen als met kleine stadstuinen.
Beide projecten hebben zo hun
charme, een uitgesproken voorkeur
hebben we dus niet. Het is dus niet
zo dat je niets kan realiseren in een
kleine tuin!
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4 onmisbare tips
1. Denk goed na vooraleer u iets aanplant. Hou rekening met de ideale periode
(november-maart) en de standplaats (zon, halfzon of schaduw). Win eventueel
vrijblijvend advies in van een tuinaanemer.

2. Wanneer u struiken wenst in uw tuin, kies dan voor bladhoudende struiken.
Deze zijn gemakkelijker in onderhoud en dienen maximum 2 keer per jaar
gesnoeid te worden.

3. Denk na over bodembedekkers. Deze vragen heel weinig onderhoud en
beschermen uw ondergrond voor de komst van onkruid.

4. Doe opzoekwerk over welke bodem uw tuin heeft. Dit is zeer belangrijke
informatie alvorens u iets aanplant. Niet elke plant vraagt dezelfde ondergrond en
bemesting.
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Q: Hoe gaat uw bedrijf om met klimaat & ecologie?
A: Het klimaat is zeer belangrijk voor onze sector. Niet alleen planten kreunen onder
de veranderende weersomstandigheden, ook wij ondervinden hier last van. Iedere
dag zijn wij weersafhankelijk. De zomermaanden worden bovendien steeds droger en
warmer. Dit maakt het bijvoorbeeld veel moeilijker om een gazon in te zaaien of planten
aan te planten. Naar het ecologische toe: we voeren iedere dag / week ons groenafval af
naar een groenafvalverwerkingsbedrijf.
Q: Wat voor som moeten mensen opzij zetten voor het aanleggen van hun
tuin?
A: Dit is zeer afhankelijk van de wensen van de klant. Voor elke tuin - grote tuin of
klein stadstuin - kan je een goedkope offerte of een dure offerte opstellen. Ik maak mijn
offertes op aangepast aan de wensen van de klant. Eventueel wordt er op vraag van de
klant eerst over een richtprijs gesproken.

CONTACT

Tuinen Christophe
T 0472 60 13 64
info@tuinenchristophe.be

WWW.TUINENCHRISTOPHE.BE
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Aannemer aan het woord

Renovatie van een prachtige herenwoning in de Antwerpse Harmonie. Martha Bouwteam nam
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het gehele project voor zijn rekening i.s.m. Dieter Vander Velpen Architects.

AANNEMER

MARTHA
Martha bouwteam heeft al meer dan 12
jaar ervaring op het gebied van bouwen en
renoveren. Ze realiseerden al meer dan 500
succesvolle projecten. Zaakvoerder Jo Stevens
staat ons te woord.

Q: Kan u mij wat meer vertellen

Q: Wanneer neemt u best een

over Martha?

aannemer onder de arm?

A: Martha is een aannemersbedrijf

A: Met de voortdurend evoluerende

dat gespecialiseerd is in het betere
verbouwingswerk. We focussen
hierbij op kwaliteit en afwerking. We
hebben twaalf jaar ervaring, eigen
ruwbouw- en afwerkingsploegen en
we werken samen met een team van
professionele onderaannemers. Ook
communicatie en klantgerichtheid
staan bij ons centraal. We willen echt
een aanspreekpunt zijn voor onze
klanten. We voeren voornamelijk
projecten uit in groot-Antwerpen,
zowel voor particulieren als voor
bedrijven. Momenteel hebben we al
meer dan 500 projecten succesvol
gerealiseerd!

technologieën en bouwvoorschriften,
is bouwen en renoveren vandaag de
dag geen kinderspel meer. Zeker
wanneer u zelf geen tijd hebt en
niet over de nodige kennis beschikt
om uw verbouwingen op te volgen,
is beroep doen op een aannemer
(in combinatie met een goede
architect) zeker een aanrader! Een
aannemer ontzorgt, voert controle uit
en zorgt voor transparantie tijdens
het project. Bovendien draagt hij de
verantwoordelijkheid voor het project
tot aan de oplevering. Dit heb je met
losse contractanten niet.
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4 onmisbare tips
1.

Laat je begeleiden door een goede
aannemer als je zelf de knowhow en tijd niet
hebt. Dit kost in eerste instantie misschien
wel meer, maar hij/zij zorgt voor een
naadloze aaneenschakeling van de werken
en voert een kwaliteitscontrole uit. Dit zijn
zaken die je ook geld zullen besparen op
lange termijn.

2. Kies voor een aannemer of contractanten
met kennis van zaken. Vraag altijd een
referentieproject op en doe research naar
de solvabiliteit van het bedrijf. Je laten
leiden door mond-aan-mond-reclame kan
ook nuttig zijn. Doe even rondvraag in jouw
omgeving.

3.

De geoffreerde prijs van
aannemingswerken is vaak geen goede
indicator voor de kwaliteit van het geleverde
werk. Je kan bedrogen uitkomen, zowel met
een goedkope offerte als een dure offerte.
Met een gedetailleerde offerte - waarin alle
stappen beschreven en geoffreerd zijn - kom
je vaak het verst.

4.

Denk op voorhand goed na over jouw
‘plan van eisen’. Vaak vergeten mensen op
voorhand na te denken over zaken zoals
elektrische gordijnen, domotica, verlichting,
etc. Dit zijn allemaal zaken die stroom nodig
hebben, waarvoor bekabeling moet worden
voorzien. Een goede aannemer en architect
maken je hier attent op. Dit is maar één
voorbeeld, maar zo zijn er honderden ...
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Q: In de interviews met de andere ondernemers zien we vaker terugkomen
dat men best op voorhand goed nadenkt over wat men wil. Klopt dit?

A: Jazeker. Vaak begint men pas na te denken over ‘het interieur’ (verlichting,
elektrische raamdecoratie, etc.) wanneer de bouw vorm begint te krijgen. Toch neem
je dit beter op in je initieel plan, om onvoorziene kosten te vermijden. Een architect en
aannemer doen hun best om alle eisen van de klant in kaart te brengen en maken hen
attent op zaken waar ze best op voorhand even over nadenken. Bovendien zorgen ze
voor een vlekkeloze communicatie met de bouwheer. De voorbereiding is toch zeker
50% van het werk!

Deze casco loft in het Kanaal project van Axel Vervoort werd door Martha volledig ingericht i.s.m.
Katrol Architecten.
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3 valkuilen
1. Aanvaard geen grote
voorschotten! Wanneer
wij de aannemingswerken
starten stellen we enkel een
aanvangsfactuur van 5%
op. Deze wordt dan later in
mindering gebracht op de
eerste vorderingsfactuur.

2. Hou rekening met de
leveringstermijnen. Ramen
kunnen vaak pas zeer laat
worden ingemeten, en
vaak duurt het nog enkele
maanden voor ze op de
werf toekomen. Een goede
aannemer weet wat hij
wanneer moet bestellen.

3. Let op met
verkoopspraatjes en
valse beloften. Kies voor
een aannemer met een
realistische tijdsinschatting
van de werken. Kwaliteit
vraagt nu eenmaal tijd.

Renovatie van een beschermde modernistische woning in Elewijt. Gerenoveerd door Martha i.s.m.
met82architect Thomas Van Looy (Studio 22).

Q: Ik vermoed dat jullie bij een totaalrenovatie ook vaak stappen
ondernemen om een woning energiezuinig te maken. Welke stappen kan de
consument ondernemen?

A: Aangezien we gespecialiseerd zijn in totaalrenovaties, proberen we altijd te
renoveren/bouwen met oog op de toekomst. Toch hebben we hier weinig speelruimte.
De stappen die consumenten kunnen ondernemen zijn een wettelijke verplichting
geworden. Toch merken we dat de vraag naar een energiezuinige woning steeds vaker
vanuit de consument zelf komt. Een tip: als je budgettaire keuzes moet maken, kan je
beter investeren in betere ramen en goede isolatie, dan bijvoorbeeld dure inrichting.
Inrichting kan je na enkele jaren nog een keer wisselen. Ramen, muren en daken zijn
voor veel langere tijd.
CONTACT

Martha bouwteam
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