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Bezoek een moderne woning in opbouw tijdens de openhuisdagen

“Een aanrader voor iedereen met bouwplannen”

Eén firma die het volledige bouwproces in handen neemt en je een
instapklare woning oplevert. Dat is het principe van sleutel-op-dedeur bouwen. En meteen ook de reden waarom Familie Van den Eynde
- Cauwenbergh een beroep doet op Thuis Best voor de realisatie van
hun woning in Holsbeek. Die kan je bezoeken tijdens de openhuisdagen
op 14 en 15 april.
Tijd besparen
Leveranciers uitzoeken, prijzen ver
gelijken, onder
aannemers contacte
ren, de werken inplannen… Een huis
bouwen vergt heel wat tijd. “En die
hadden we niet”, vertelt familie Van
den Eynde - Cauwenbergh. “Daarom is
sleutel-op-de-deur voor ons de ide
ale bouwmethode. Tijdens Batibouw
sprak een voorbeeldwoning van Thuis
Best ons erg aan. En na het gesprek
met de bouwadviseur waren we hele
maal overtuigd.”
“Een ontwerp op maat van onze
wensen”
Het eerste contact tussen de familie
en Thuis Best verliep heel vlot. “De

expertise van de bouwadviseur heeft
ons aangenaam verrast. Bovendien
voelde geen enkele andere sleutelop-de-deurfirma onze wensen zo
goed aan. Ze hebben die in een
ontwerp gegoten dat ons op het lijf
is geschreven. Ook de offerte was
duidelijk.”
Moderne nieuwbouw
Ondertussen is de woning bijna
helemaal klaar. “We kozen voor een
moderne, minimalistische architectuur
zonder veel toeters en bellen. Bij
elke fase van het bouwproces heeft
Thuis Best ons goed geïnformeerd
en begeleid. Van het kiezen van de
materialen tot de finale afwerking.

Wat ons ook vertrouwen gaf, was het
gestructureerde tijdschema. Zo wisten
we perfect wanneer onze woning zou
opgeleverd worden.”
Vaste leveranciers
Eigen aan Thuis Best is dat je als
bouwheer een lastenboek krijgt
waarin tot op de letter beschreven
staat wat de bouw inhoudt. “Qua
prijzen zijn we dus geen enkele
verrassing tegengekomen.” De firma
werkt voor haar woningen ook samen
met meerdere vaste leveranciers.
“Handig, want zo konden wij zelf
kiezen bij welke leverancier we ons
het beste voelden. Qua vloeren gaven
we Thuis Best de tip om hun aanbod
nog te verbreden met een leverancier
die ook kurk, polybeton of andere
alternatieven aanbiedt.”
Vakmanschap
Of de familie tevreden is met het
bouwproces? “Absoluut! We zouden
zeker opnieuw voor Thuis Best kiezen
en raden hen ook bij iedereen aan.
Vooral de klantgerichtheid, open
communicatie en eerlijkheid springen
er voor ons uit als echte troeven.
En dat in combinatie met een sterk
staaltje vakmanschap. We zijn nog
niet helemaal aan het einde van de rit,
maar vertrouwen erop dat alles tiptop
opgeleverd wordt.”

Openhuisdagen op
14 en 15 april
Tijdens de openhuisdagen van Thuis
Best ervaar je hoe bouwkundig
vakmanschap en innovatie naadloos
in elkaar vloeien. Je ontdekt er het
beste van wat nieuwbouw te bieden
heeft.
Benieuwd? Kom naar de
openhuisdagen in Holsbeek op 14
en 15 april. Deze moderne woning
in opbouw is doorlopend open van
12 tot 18 uur. De bouwadviseurs
van Thuis Best geven je graag een
persoonlijke rondleiding.
Waar?
Langeveld 198, 3220 Holsbeek.
Wanneer?
Zaterdag 14 en zondag 15 april van
12 tot 18 uur.
Schrijf je in op
www.thuisbest.be/openhuis.

