
We houden van uitdagingen en begeleiden projecten in meerdere gebieden van de 
bouwsector: nieuwbouw, renovatie, restauratie, privéwoningen, woonprojecten, kantoren, 
publieke opdrachten, industrie, handelsruimtes … Deze diversiteit zorgt voor een ongeremde 

creativiteit door een kruisbestuiving doorheen de verschillende projecten.

Onze persoonlijke begeleiding in het bouwproces en onze jarenlange ervaring brengt een 
effectieve meerwaarde toe aan Uw project.

“Elke klant is uniek, elk project is uniek.”

Een project wordt aangevat met een goed gesprek, waarin de wensen en ideeën van de 
klant besproken worden en de haalbaarheid afgetoetst wordt.  Vervolgens worden deze 
wensen omgezet op basis van onze visie en creativiteit naar een ontwerp van een gebouw 
op maat van de gebruiker. Waarbij een harmonie gezocht wordt tussen de vormgeving,  

de integrale duurzaamheid, de structurele logica van een gebouw en het budget.

Integrale aanpak

We begeleiden onze klanten doorheen het volledige proces van het voorontwerp tot de 
realisatie van het project. 

Reeds in de ontwerpfase wordt voldoende ruimte voorzien voor de plaatsing van 
technieken, isolatie, structurele elementen … . Aangezien we  niet enkel het architecturale, 
maar ook het epb-, technische, … aspect beheersen, worden deze steevast meegenomen 
in de ontwerpfase. Deze werkwijze resulteert in een logische opbouw van de gebouwen op 

bouwtechnisch vlak én de integratie van duurzame technieken.
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PRIVÉWONING – LANDELIJKE STIJL

BESELARE   |   Woning PR   |   nieuwbouwwoning in landelijke stijl
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MEERGEZINSWONING

BRUGGE   |   Residentie Monballiu   |   9 appartementen + ondergrondse parkeergarage
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interieur i.s.m. Sofie Christiaens
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KANTOORGEBOUW

ROESELARE   |   Bankkantoor Crelan
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BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW

MOORSLEDE   |   Bedrijvenpark Ten Briek
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TUINBOUWCENTRUM

HAM   |   Floralux
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RESTAURATIE

DADIZELE   |   Basiliek Dadizele
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NIEUWBOUW INDUSTRIE

WIELSBEKE   |   Bio Dynamics   |   nieuwbouw van een kantoor en bijhorende opslagloods
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Azalealaan 11
8890 Moorslede-Dadizele

056 50 14 60
info@architectschepens.be 

 architectenbureauschepens
www.architectschepens.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.
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