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Openhuisdagen 15 en 16 februari: bezoek een klantenwoning in opbouw

“Thuis Best kwam voor ons als beste uit de vergelijking”
Openhuisdagen op
zaterdag 15 en zondag
16 februari

De familie Desal-Hotterbeekx wist van in het
begin dat ze de werken voor hun woning
wilden uitbesteden. Bouwen met één aanspreekpunt voor alles, dat is wat ze zochten
en uiteindelijk vonden bij Thuis Best. Ondertussen heeft hun nieuwbouw al mooi vorm
gekregen. Op 15 en 16 februari ontdek je hun
woning in Haasrode.
Geen verrassingen
Dat ze met een bouwfirma in zee zouden gaan, lag
al meteen vast voor dit koppel. Ze wilden de werken
goed op elkaar laten volgen en onaangename vertragingen of verrassingen tijdens de bouw vermijden.
“Na gesprekken met meerdere bouwfirma’s en een
vergelijking van de offertes kwam Thuis Best naar
voren als de bouwpartner die het beste aansloot bij
onze verwachtingen.”
Kwalitatieve nieuwbouw
Enkele afspraken later was het voor het koppel duidelijk waaraan ze begonnen. “In de kijkwoningen kregen we meteen een goed beeld van de verschillende
mogelijkheden. We hebben er al onze verwachtingen
besproken en kregen daarna een overzichtelijke offerte. We willen een kwalitatieve woning en keken
daarom verder dan de prijs. We wisten dat we voor
bepaalde zaken een meerprijs konden verwachten,
afhankelijk van onze wensen, maar dat was duidelijk
aangegeven van in het begin zodat we nooit voor onaangename verrassingen kwamen te staan.”

De familie Desal-Hotterbeekx had dan ook direct een
goed gevoel bij Thuis Best. “Dit gecombineerd met
de leveranciers/onderaannemers met wie ze samenwerken en de materialen die ze gebruiken, overtuigde ons dat Thuis Best de ideale partner was om het
ontwerp van onze woning te realiseren.”
Bouwkundige uitdaging
Het speciale aan dit huis is dat de garage op straatniveau ligt langs de inkomhal en het gelijkvloers,
door het niveauverschil, op tuinniveau staat. Op
het gelijkvloers bevinden zich een keuken, berging,
leefruimte, bureau en speelruimte. “Alles is erg open,
wat nog eens extra wordt benadrukt door de extra
hoge plafonds. Op de eerste verdieping hebben we
twee slaapkamers met een badkamer voorzien voor
de kinderen en een apart gedeelte met een dressing,
slaapgedeelte en badkamer voor ons. Op zolder is er
nog plaats voor een berging en een fitnessruimte.”
Efficiënte probleemoplossing
Omwille van extreme weersomstandigheden waren
er enkele uitdagingen tijdens het bouwproces. “Op
zo’n moment waren we erg blij dat we sleutel-opdeur bouwden. Elk probleem werd telkens zeer efficiënt opgelost. We kregen van Thuis Best altijd antwoorden en oplossingen. Zo heb je het gevoel dat er
samen aan je huis wordt gebouwd, en dit alles in een
heel familiale en aangename sfeer.”

Wil je graag bouwen en ben je
nog op zoek naar een ervaren
bouwpartner? Kom dan op 15
of 16 februari naar de openhuisdagen in Haasrode en ervaar het vakmanschap en de
innoverende aanpak van Thuis
Best.
Deze klantenwoning is een
mooi voorbeeld van onze kwalitatieve en energiezuinige manier van bouwen. De woning
in opbouw is doorlopend te
bezoeken van 12 tot 17 uur.
Onze bouwadviseurs staan
klaar met vakkundig advies en
beantwoorden met plezier al je
vragen.
Waar?
Milsestraat 70, 3053 Haasrode
Wanneer?
Zaterdag 15 en zondag 16
februari van 12u tot 17u.

Schrijf je in op
www.thuisbest.be/openhuis
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