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Openhuisdag 6 oktober: bezoek een klantenwoning in opbouw

“Ons buikgevoel over Thuis Best zat onmiddellijk goed”
Openhuisdag op
zondag 6 oktober

Het gezin Geerts-Willems droomde al
lang van een eigen woning. Door een
gebrek aan tijd en kennis leek het lang
onmogelijk, tot ze bij Thuis Best terechtkwamen. Intussen zit hun nieuwbouw in Rillaar in de ruwbouwfase en
kunnen ze uitkijken naar hun nieuw
huis. Op 6 oktober ontdek je hoe ver ze
staan in hun bouwavontuur.
Woonklaar bouwen
De knowhow om zelf te bouwen ontbrak bij
het koppel en in de huidige vastgoedmarkt
was kopen geen optie. Omdat ze allebei een
veeleisende job hebben, wilden ze zo veel mogelijk werk uitbesteden. “Dan gingen we maar
op zoek naar iemand die de klus voor ons kon
klaren. Eens we overtuigd waren van sleutel-op-de-deurbouwen, raadde een kennis ons
Thuis Best aan. Hij sprak vol lof over hun woonklare bouwprojecten in zijn regio en we maakten een afspraak met hun bouwadviseur.”
Kijkwoning in ruwbouwfase
Na die eerste ontmoeting was het koppel snel
overtuigd van Thuis Best. “De bouwadviseur
toonde veel begrip voor onze beperkte kennis
en begreep meteen welke richting we uit wilden. We zaten met enorm veel vragen, maar

na evenveel deskundige antwoorden vielen de
puzzelstukjes steeds meer op hun plaats. We
bezochten hun toonzaal en een kijkwoning
in de ruwbouwfase. Thuis Best had de beste
prijs-kwaliteitverhouding, maar hun bereidwilligheid en stiptheid trokken ons over de streep.
Geen vraag was te veel, geen eis onredelijk.”
Huis op maat
Het huis is een lichtrijke gezinswoning in
pastoriestijl. Het gelijkvloers bestaat uit een
inkomhal, gastentoilet, leefruimte, keuken,
berging en garage. De eerste verdieping telt
een badkamer, toilet, drie slaapkamers en
een dressing. Er is ook een grote zolderruimte.
Thuis Best bouwt elke woning op maat van de
klant. “We zijn heel tevreden met het ontwerp
en onze materiaalkeuzes. Binnenkort worden
de ramen en deuren geplaatst, spannend!”
Geoliede machine
Zou het koppel opnieuw voor Thuis Best kiezen? “Zonder enige twijfel! Ons buikgevoel
zat van bij de eerste kennismaking goed. De
werfleider en bouwadviseur zijn dicht betrokken en antwoorden telkens binnen de dag. Bovendien zijn ze enorm klantvriendelijk, en niet
alleen tot je de offerte ondertekent maar doorheen het hele project. Je merkt dat het team
van Thuis Best een goed geoliede machine is.”
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Ben je benieuwd naar deze woning? Kom naar de openhuisdag
in Rillaar op 6 oktober. De pastoriewoning in volle opbouw is
doorlopend open van 10 tot
17 uur. De bouwadviseurs van
Thuis Best geven je graag een
persoonlijke rondleiding.
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.
Waar?
Schoonderbeukenweg 247,
3202 Rillaar (Aarschot)
Wanneer?
Zondag 6 oktober 2019 van
10u tot 17u.

Schrijf je in op
www.thuisbest.be/openhuis
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