UW

DROOMHUIS WORDT WERKELIJKHEID

Dromen van een eigen woning is één, ze

bouwheer zich steeds richten tot één

de bouwkavel, de wensen van de

(laten) bouwen is twee. SPLENDID is een

aanspreekpunt.

bouwheer, het beschikbare budget.

bouwbedrijf met tientallen jaren ervaring

Nadien worden de bouwmogelijkheden

in het creëren en bouwen van woningen

Woordvoerder Vico Ranzato geeft

van het perceel besproken met de

“à la carte”. Bouwmaatschappij SPLENDID

toelichting: “Wij kunnen in alle stijlen

architect. Naargelang de gesprekken

uit Beringen-Paal neemt elke stap in het

een ontwerp maken, van een idyllisch

evolueren,

complexe bouwproces voor haar reke-

landhuis tot een design villa. De ene

vertrouwen. Dan volgt een vrijblijvende

ning. De bouwheer mag op beide oren

architect is voortreffelijk in pastorie-

offerte met voorontwerp, waarna zal

slapen, dit bedrijf verzamelt gewoon alle

woningen, een ander heeft meer feeling

blijken of beide partijen samen in zee

specialisten onder één dak om van uw

voor moderne panden, maar in feite

kunnen gaan.

droomhuis werkelijkheid te maken! Niet

zijn

alleen architecten maar ook bouwadviseurs,

kunstenaars”.Wanneer mensen aankloppen

SPLENDID tracht niet tot elke prijs een

calculators, planners en projectleiders

met bouwplannen wordt eerst een

kandidaat-bouwer een huis “aan te

combineren hun kennis en ervaring om

oriënterend gesprek gevoerd met de

smeren”. Vico Ranzato: “Wij vinden het

tot het ideale resultaat voor de klant te

bouwadviseur. De hoofdlijnen worden

belangrijk steeds kritisch te blijven en

komen. Voor elk nieuw project kan de

grondig en minutieus doorgenomen:

uit te zoeken wat de bouwheer écht

– 2 – Home Sweet Home

we

allemaal

groeit

het

wederzijds

gespecialiseerde

belangrijk vindt. Bovendien zijn wij het

vriendelijke aspect, blijven op het vlak

tevreden en blij voelt in zijn nieuwe woning,

aan onze goede reputatie verplicht ook

van het esthetisch uitzicht uiteraard ook

is onze opdracht foutloos geslaagd”.

essentiële voorstellen te formuleren

de materiaalkeuze en de verzorgde

omtrent zaken waar de consument nog

detailafwerking van groot belang. Aan de

niet aan gedacht had.Vanzelfsprekend is

buitenzijde kan de soort gevelsteen, zelfs

het energieverbruik van enorm belang.

de kleur van het voegwerk een zekere

Als je weet dat de helft van het primair

herkenbaarheid geven aan het geheel.

energieverbruik in een woning naar

Bovendien beheerst SPLENDID alle

verwarming van het gebouw gaat, besef

bouwstijlen, van pastorie tot piramide-

je dat een efficiënte isolatie van door-

woning, van een charmante cottage tot

slaggevend belang is. Met eenvoudige

een zeer eigentijdse woning. Als erkend

Industrieweg 41

maatregelen kun je in de gemiddelde

en geregistreerd aannemer kan SPLENDID,

3583 Paal-Beringen

nieuwbouwwoning

dat professionele vakmensen tewerkstelt,

Tel. 011-45 82 30

elk technisch uitvoerbare opdracht aan

Fax 011-45 82 31

binnen het op voorhand afgesproken

www.splendid.be

budget. Tot slot: als de bouwheer zich

info@splendid.be

tot meer dan de

helft besparen op de energiefactuur”.

“Naast het energiezuinige en milieu-

