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Creatief in elk project.

Uw bouwdromen en wensen omvormen in een creatief, uniek en betaalbaar project is mijn  

grootste passie en uitdaging. Naast de woningbouw (gezinswoningen en appartementen) kan u  

bij JVW-Architect ook terecht voor het uitwerken van bedrijfspanden en/of facilitaire gebouwen.
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Ontwerp

Creatief ontwerpen heeft mij altijd aangesproken. Het is dan ook belangrijk om als architect  

aan te voelen wat een klant wenst. Uw dromen en wensen worden verder aangevuld met technische 

up-to-date vakkennis en een grote portie creativiteit. Elk ontwerp is dan ook uniek en volledig 

afgestemd op u als klant. 



4 Project Reumers exterieur // AS
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Plannen

Na een goedgekeurd ontwerp gaan we aan de slag met het uitwerken van de technische tekeningen. 

Dit zijn de belangrijkste tekeningen omdat ze als het ware de handleiding vormen voor alle partijen  

die betrokken zijn bij de bouw van uw huis. Goed begrijpbare en leesbare plannen zijn dan ook  

een ‘must’ voor een effectieve, technische uitvoerbaarheid. Indien gewenst is het ook mogelijk  

om een draaiboek uit te werken zodat ook alle diverse te gebruiken materialen tot in de  

puntjes vermeld worden.
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Coördinatie

Heeft u weinig notie van bouwen, of is uw agenda te druk bezet om uw project van A tot Z zelf op 

te volgen? Geen probleem. Als bouwkundig specialist volg ik uw project op. Nauw overleg is immers 

cruciaal bij een bouwproject. Hierdoor kunnen steeds de beste oplossingen voorgedragen worden  

in geval van twijfel. Door mijn bouwkundige kennis enerzijds en mijn goede relatie met diverse 

andere bouwpartners zorgen wij ervoor dat u op uw beide oren mag slapen.  

Uw (ver)bouwproject is bij ons in goede handen.
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Ecologie

Duurzaam is een belangrijk aspect in al mijn ontwerpen. Naast de keuze voor duurzame materialen, 

wordt er ook steeds rekening gehouden met energieverbruik, verhouding van het gebouw tot zijn 

omgeving en ook het behouden van de omgeving. Verder is het natuurlijk ook mogelijk om alle 

hedendaagse, energiebesparende producten en/of installaties te bespreken en te integreren  

zodat ook uw huis energiezuinig is.
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Budget

Creatief denken en ontwerpen is één. Binnen het vooropgestelde budget blijven is twee. Door mijn 

jarenlange ervaring weet ik hoe zorgzaam met het budget van u als klant moet worden omgegaan. 

Geen verrassingen maar duidelijke calculaties zijn belangrijk. Bovendien moet u zich ook geen 

zorgen maken. Creativiteit en budget zijn niet met elkaar verbonden. Zelfs met een beperkt  

budget ontwerpen wij steeds met de nodige dosis creativiteit.
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A tot Z

Heeft u nood aan meer diensten die onlosmakelijk verbonden zijn met uw bouwproject? 

Geen probleem, door de jaren heen werk ik met een vaste kern van bouwkundig tekenaars, 

interieurarchitecten, veiligheidscoördinators, aannemers, etc … Die allemaal dezelfde filosofie  

delen als JVW-Architect: creatief en zorgeloos bouwen met oog voor detail en klant.
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Droomt u ook van een bouwproject? 

Wenst u graag uw bouwplannen te bespreken of wilt u meer informatie over de mogelijkheden die u 

heeft bij het (ver)bouwen? Geen probleem. Neem gerust contact met ons op. Aangezien de Vlaamse 

bouwwetgeving nogal ingewikkeld kan zijn, staan wij eveneens klaar om u in “begrijpbare” taal uit  

te leggen waar u rekening mee moet houden.
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