
WONING ASM  2 
nieuwbouwwoning met architectenkantoor

WONING NS  6 
nieuwbouwwoning

WONING KLG  10 
nieuwbouwwoning

WONING ABF  12 
nieuwbouwwoning

WONING SVS  13 
nieuwbouwwoning

WONING EPN  14 
nieuwbouwwoning

PROJECT BRO  15 
toonzaal met kantoor & vier appartementen

1



WONING ASM  

°  type: nieuwbouwwoning met architectenkantoor

°  locatie: Londerzeel

°  jaar: 2014-2016, uitbreiding 2019-2022
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WONING NS  

°  type: nieuwbouwwoning

°  locatie: Bornem

°  jaar: 2016-2020
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8   WONING NS
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WONING KLG  

°  type: nieuwbouwwoning

°  locatie: Londerzeel

°  jaar: 2017-2020
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WONING ABF  

°  type: nieuwbouwwoning

°  locatie: Londerzeel

°  jaar: 2017-2019
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WONING SVS  

°  type: nieuwbouwwoning

°  locatie: Buggenhout

°  jaar: 2017-2019
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WONING EPN  

°  type: nieuwbouwwoning

°  locatie: Londerzeel

°  jaar: 2015-2018
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PROJECT BRO  

°  type: toonzaal met kantoor & vier appartementen

°  locatie: Londerzeel

°  jaar: 2017-2020
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contact@arnesegers.be 
Tel. +32 494 49 39 77

Sint Jozefstraat 74 - 1840 Londerzeel

  arnesegersarchitectuur
www.arnesegers.be

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 worden.

MISSIE

We hebben de ambitie om een ontwerp samen met de 
bouwheer vorm te geven. We houden ervan om zaken in 
vraag te stellen en zo niet altijd de meest voor de hand 
liggende oplossing te kiezen. Een intense & open dialoog 
tussen bouwheer en architect leidt volgens onze ervaring 
tot het beste resultaat. Ontwerpbeslissingen worden samen  
genomen en zijn vaak het resultaat van het aftoetsen  

van verschillende mogelijkheden. 

Projecten worden functioneel en toekomstgericht ontworpen. 
Dit uit zich niet alleen in bepaald materiaalgebruik maar ook 
in de aanpasbaarheid of flexibiliteit van onze voorstellen. 
Duurzaamheid, energiezuinigheid en de technische uitwerking 

van een project nemen we met plezier ter harte.  

Om de projecten te realiseren doen we beroep op ons netwerk 
van adviseurs, experten en professionele vaklui. Daarnaast 
blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en 

wetgeving door het regelmatig volgen van bijscholingen. 
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