
A&K design: Accuraat & Klantgericht 

Eén van onze grootste troeven als interieur- en architectenbureau? Dat is ons bouw- en 
renovatieteam! Ieder bouw- en interieurplan wordt door onze vakmannen technisch 
beoordeeld. Hierdoor kan je rekenen op een realistisch voorontwerp, een correcte offerte én 
een vlot verloop van de werkzaamheden. 100 % tevreden klanten, daar gaan we samen voor!
 

A&K design: Annica & Kevin 

Gepassioneerd, dynamisch en heerlijk ambitieus. Zo kan je de creatieve tandem van  
A&K design omschrijven. Annica en Kevin runnen hun bedrijf vanuit Ottenburg in de mooie 
Druivenstreek maar realiseren de mooiste bouw- en interieurprojecten in heel Vlaanderen.  
Met de versterking van architecte Femke in het team, biedt A&K design een totaalverhaal 
waarbij beleving centraal staat.

Annica houdt als gediplo-meerde interieurarchitecte van technische en creatieve projecten. 
Zo hielp ze o.m. bij de interieurplannen van de Silver Tower in Brussel en het Havenhuis 
in Antwerpen. Dankzij haar aanvullende opleiding in 3D-animatie, visualiseert ze haar 
interieurplannen bovendien in levensechte 3D-tekeningen.

Femke Goddijn studeerde samen met Annica af als interieurarchitecte. Na een boeiend parcours 
bij kleppers als Eugeen Liebaut en Tanker, besloot ze zich verder te specialiseren in architectuur. 
Met die golden combo van interieur en architectuur, realiseert ze vandaag bij A&K design kleine 
en grote woondromen.

Kevin is de drijvende kracht achter het renovatieteam en het meubelatelier van A&K design. Zijn 
passie voor precisiewerk combineert hij met een oplossingsgerichte mindset. Voor materialen 
trekt hij resoluut de kaart van kwaliteit en duurzaamheid. Voor de installatie staat hij op een 
strakke timing en een onberispelijke afwerking.

Annica Depraetere 

Femke Goddijn

Kevin Okens 



2 — Renovatie keuken 



Beleef je bouwdroom van binnenuit
 
Een kantoor, appartement of woning laten bouwen? Omdat wonen en 
werken van binnenuit vertrekken, zetten we bij A&K design 100 % in op 
comfort en beleving. Dat vertaalt zich niet alleen in een bouwstijl die 
volledig matcht met je persoonlijke smaak, maar ook in een interieur 
op maat van je leef- en werkstijl. Dat warme thuisgevoel of die frisse 
focus op het werk? Dát is ons mikpunt!



4 — Renovatie keuken 



3D-visualisaties
 
Om je woonwensen en werkvoorkeuren haarfijn in kaart te brengen, 
nodigen we je eerst uit voor een verkennend gesprek. Nadien gieten 
we je ideëen in levensechte 3D-visualisaties en virtual reality. Zo krijg 
je een hyperrealistisch beeld van de mogelijkheden en kunnen we 
makkelijker bijsturen waar nodig. 



6 — Ontwerp badkamer 



Douchen en baden in stijl 

Je badkamer onderdompelen in een nieuw interieur? Wij lopen over 
van inspiratie! Bij A&K design maken we voor onze badkamerrenovaties 
gebruik van stijlvolle en onderhoudsvriendelijke materialen zoals 
volkernplaat. We omringen ons met sterke sanitaire partners en spelen 
flexibel in op jouw noden. Zo geven we je badkamer in een minimale 
tijd een maximale make-over. 



8 — Ontwerp boekenkast



Maatmeubels van meesterlijk millimeterwerk 
 
Plan je een keuken- of badkamerrenovatie door te voeren? Wil je de 
verloren hoeken in je huis optimaal benutten? In ons meubelatelier 
maken we keukens, inbouwkasten, tv-meubels en losse meubels op 
maat in jouw werk- en woonstijl.



10 — Renovatie keuken 



Like what you see? 

Like what you see? Dan is het bouwteam aan zet voor een vlotte en 
vlekkeloze realisatie van je bouwplannen. Wij coördineren het hele 
bouwproces en zorgen ervoor dat je pand meteen instapklaar is.  
En ook na de oplevering blijven we je vast aanspreekpunt voor 
feedback. Als bouwpartner gaan we altijd voor langetermijnrelaties  
met onze klanten. 



12 — Totaalrenovaties  



Heerlijk huiselijk wonen 
 
Ieder gezin is anders en houdt er verschillende leefgewoonten op na. 
Bij A&K design zijn je woonwensen altijd ons vertrekpunt. Of je de 
keuken in een nieuw jasje wil steken, de badkamer vernieuwen, de 
zolder inrichten of een volledige interieurinrichting wil laten uitvoeren, 
jij moet je thuis voelen.



14 — Renovatie badkamer 



Coördinatie van de hele renovatie 

Zijn er kleine verbouwingswerken nodig voor de plaatsing van jouw 
nieuwe badkamer? A&K design zorgt voor de technieken (water, 
elektriciteit, ventilatie, verlichting), de vloeren & wandtegels (uitbreken, 
egaliseren, plaatsen) en de afwerking (gyproc, schilderwerken, plaatsing 
toestellen). A&K design coördineert de volledige badkamerrenovatie 
voor een vlot verloop van de werken.



De auteurs-architecten oefenen hun beroep in volle onafhankelijkheid uit en benadrukken dat zij deze onafhankelijkheid ook bewaren ten aanzien van de adverteerders die in dit boek vermeld

Terlaenenstraat 12, 3040 Ottenburg 
info@a-kdesign.be

0495 73  40 44  Femke Architecte  

0498 48  85 07  Annica Interieurarchitecte 

0491 19  73  34  Kevin Hoofd uitvoering

www.a-kdesign.be

Onze passie is uw dromen helpen te realiseren.

A&K design is een interieurarchitectenbureau dat jouw ideeën van concept tot uitvoering 
uitwerkt en opvolgt. Bij ons krijgen uw interieur- en exterieurideeën een concrete vorm die 
voldoet aan uw verwachtingen.

U kan bij ons terecht voor grote en/of deelrenovaties zoals keukens, badkamers en 
meubelkasten op maat bv. dressings, tv-meubels, dressoires …
Wij zorgen ook voor de aanpassingen van elektriciteit, watervoorzieningen en andere 
aanpassingen. Kortom, een volwaardig concept, van ontwerp tot uitvoering, met één 
contactpunt voor al uw werken.

Wij maken de projecten van A tot Z op maat van de klant.


