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Ontdek alles wat je wil weten over sleutel-op-de-deur tijdens de openhuisdagen

“Pastoriewoning binnen ons budget”

Bouwen met een sleutel-op-de-deurformule biedt veel voordelen.
Zeker als je bouwavontuur in handen is van een ervaren,
gepassioneerd familiebedrijf. Familie Broes - Peeters uit Kampenhout
bouwt met Thuis Best. Bezoek hun woning tijdens de openhuisdagen
op 21 en 22 oktober.
“Dit bespaarde ons veel stress,
tijd en geld”
In eerste instantie wilde het koppel
zelf bouwen, maar de start van
een eigen zaak en de komst van
hun eerste kindje dwarsboomden
deze plannen. Plan B – bouwen met
verschillende aannemers en zelf
alles opvolgen – werd op Batibouw
van tafel geveegd aan de stand van
Thuis Best. “We bezochten eerder al
kijkwoningen van Thuis Best in Herent
en we hoorden van een collega die
met Thuis Best bouwde niets dan lof.
Al snel werd duidelijk dat dit ons veel
stress, tijd en geld zou besparen. We
maakten meteen verdere afspraken
voor een plan en een offerte op
maat.” Het allerbelangrijkste voor de

familie was het financiële plaatje: “Ze
bleven binnen ons budget. We kregen
onmiddellijk een realistisch beeld van
wat haalbaar was voor ons.”
Zelf prijs bepalen
De offerte van ThuisBest bestaat uit
verschillende onderdelen met telkens
een detailoverzicht per onderdeel.
In de offerte wordt een basispakket
opgenomen, maar de klant is vrij
om af te wijken van dit pakket. Dat
deed ook de familie Broes - Peeters:
“Wij voegden nog een aantal zaken
toe bovenop de basis. Deze prijzen
werden keurig op de offerte vermeld
waardoor we nooit voor verrassingen
kwamen te staan.”
Thuis Best werkt met een lastenboek

waarin tot op de letter beschreven
staat wat de bouw inhoudt. Verandert
er toch iets, dan wordt dit pas
uitgevoerd na schriftelijk akkoord. “Bij
elke wijziging kregen we een bijlage
voor bijkomende of verminderde
uitgaven die we moesten goedkeuren.
De uiteindelijke prijs van de woning
kwam overeen met de offerte, afgezien
van enkele zelfgekozen extra’s bij de
onderaannemingen.”
“We zijn echt trots!”
Als je bouwt met Thuis Best kan
je met al je vragen bij een vast
aanspreekpunt terecht. Die persoon
volgt je project op en zorgt voor een
vlot verloop. Al moet je ook rekening
houden met externe factoren: “We
wisten bijvoorbeeld niet wanneer
de bouw effectief zou starten. Het
slechte weer was hier de spelbreker.”
Dankzij een jarenlange samenwerking
met
vaste
onderaannemers
garandeert Thuis Best je de beste
service naar afwerking toe. Dat kan de
familie Broes - Peeters beamen: “De
contacten verliepen super en gaven
ons een goed gevoel.”
Het
koppel
koos
voor
een
pastoriewoning met klassieke en
moderne toetsen. “We zijn echt trots
en worden constant bedolven onder
de complimenten!” Kom zelf een kijkje
nemen in deze woning tijdens de
openhuisdagen op 21 en 22 oktober!

Openhuisdagen
Kampenhout
Kom kijken, voelen en ademen in
deze tijdloze woning in Kampenhout
die klaar is tot en met de chape.
Tijdens de openhuisdagen ervaar je
hoe bouwkundig vakmanschap en
innovatie naadloos in elkaar vloeien.
Je ontdekt het beste van wat
nieuwbouw te bieden heeft.
Benieuwd? Kom naar onze
openhuisdagen in Kampenhout op
21 en 22 oktober. De woning is
doorlopend open van 10 tot 17 uur.
De bouwadviseurs van Thuis Best
geven je graag een persoonlijke
rondleiding!
Waar?
Gursomstraat 2, 1910 Kampenhout
Wanneer?
Zaterdag 21 en zondag 22 oktober
van 10.00 tot 17.00 uur
Routebeschrijving
Opgelet: Bij gebruik van een GPS
kom je op een andere locatie uit,
want de ‘Mostaardstraat’ werd
omgedoopt tot de ‘Gursomstraat’.
Je vindt deze woning wel in het
zijstraatje waar de Nieuwe Kassei
(ter hoogte van nummer 21)
overgaat in de Voortstraat.
Meer info: www.thuisbest.be/
vindmijnkijkwoning

