
ARCHITECTUUR INTERIEUR ADVIES COÖRDINATIE

Bĳ Archi-Inventa vormen de persoonlĳke wensen, ideeën en mogelĳkheden 
van de opdrachtgever de kern van het ontwerp.

Dankzĳ ons team van zes projectarchitecten, kan een vaste medewerker  
een project volledig opvolgen. We koesteren geen grote groeiplannen, maar 
geven de voorkeur aan een vlotte en overzichtelĳke samenwerking.

Ons bureau bouwt op meer dan 20 jaar ervaring. Naast heel wat 
eengezinswoningen heeft Archi-Inventa ook mooie realisaties op grotere 
schaal (meergezinswoningen, kinderdagverblĳf, horeca, winkelruimte, 
bedrĳfsgebouw,...). Hoe divers de ontwerpen van Archi-inventa ook zĳn, 
ze cirkelen stuk voor stuk rond een duidelĳke visie: architectuur richt zich 
in eerste instantie tot mensen. Niet voor niets herhalen we steevast dat 
architectuur geen mode is, we hangen niet vast aan een bepaalde stĳl,  
het ultieme thuisgevoel staat voorop.

Wil je bouwen? Welke oppervlakte heb je nodig? Waar bouw je?  
Vertrek je vanaf een bestaand gebouw of liever vanaf een leeg perceel?  
Als architect staan wĳ je al van voor de aankoop van uw pand of grond  
bĳ met neutraal advies.

Naast onze architectuuropdracht hebben we ook een coördinatie- en 
een interieurpakket in het leven geroepen. Onze begeleiding als architect 
kan gaan van het wettelĳk/deontologisch noodzakelĳke minimum tot een 
volledige coördinatie van uw bouw- of verbouwavontuur. Het bureau 
staat de opdrachtgevers ook bĳ in de keuze van hun interieurinrichting, die 
volledig op maat kan worden gepersonaliseerd. Deze maatmodule bevat 
het tekenwerk en materiaalkeuze van een keuken op maat, meubilair, een 
elektriciteitsplan, een verlichtingsplan en alle nodige advies om tot een  
all-in-one concept te komen. Enkel interieur? Dat kan ook!

 
Veronique Van Rossum (architect | zaakvoerder)



VRĲSTAANDE NIEUWBOUWWONING IN BOSRĲKE OMGEVING

Keerbergen



Met vormen en materialen proberen we uitdrukking te geven aan wat de bouwheer op die
specifieke plek wil realiseren: een plek om tot rust te komen & zich goed te voelen.



TOTAALRENOVATIE VAN EEN HISTORISCH PAND IN HET MIDDELHEIMPARK

In samenwerking met Oscar V

Wilrĳk



De plafondhoge glazen gevels van de nieuwe uitbreiding brengen
de grote achtertuin binnen in de uitgepuurde villa.



STADSWONING

Leuven



Wist je dat we ook het interieur mee begeleiden met de optie “interieurpakket”?
In contrast met de stadsomgeving biedt deze woning met het interieur op maat

een oase van rust aan haar bewoners.



RENOVATIE MET UITBREIDING VAN EEN RESTAURANT EN WĲNBAR

Perk



De relatie tussen oud en nieuw wordt opgevangen met een spel van materialen. De oude
gevelmaterialen zĳn duidelĳk voelbaar. Het nieuwe volume werd gekadreerd met houten latwerk.



EIGENZINNIG LANDHUIS

In samenwerking met Oscar V

Itegem



Leesbaarheid van de ruimtes, geborgenheid en doorzichten naar
de omgeving garanderen een optimale woonbeleving.



WAT BRENGT DE TOEKOMST?





Uitbreiding plantenzaak met 2 appartementen Meergezinswoningen
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De auteurs-architecten beoefenen 
hun beroep in volle onafhankelijk-
heid uit en benadrukken dat zij deze 
onafhankelijkheid ook bewaren ten 
aanzien van de adverteerders die in 
dit boek vermeld worden.


