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O V E R  O N S

Achter “Christophe Baetens” schuilt een vierkoppig ontwerpteam 
met een passie voor moderne architectuur en alle facetten van 
particuliere woningbouw. Hun filosofie verenigt vorm en functie, en 
resulteert in praktische en tegelijk creatieve ontwerpen met een ziel.

Christophe Baetens laat veel ruimte voor persoonlijke dialoog, 
en zorgt zo dat elk project meteen ráák is. Bovendien wordt de 
beschikbare oppervlakte steeds maximaal benut, zodat zelfs kleine 
woningen een ruimtelijke uitstraling krijgen. Zowel voor nieuwbouw 
als voor renovatie werkt dit team voor 200% op maat.

Ze kunnen niet alleen terugvallen op een jarenlange ervaring, maar 
ook op een uitgebreid netwerk, van contacten bij stedenbouwkundige 
diensten tot aannemers. De vele succesvolle realisaties vormen het 
levende bewijs: bouwen of renoveren is geen stresserende sprong 
in het diepe, maar een samenwerking die voldoening geeft, met 
prachtige projecten als resultaat! Binnen het bureau werken we met 
een team van gedreven collega’s, die elk een specifieke meerwaarde 
bieden aan het kantoor en hun expertise graag in dienst van uw 
project stellen.

Christophe Baetens 
Architect / zaakvoerder

Joeri Wijnen 
Assistent architect

Ellen Van Wallendael 
Interieurarchitect

Wenke van de Cruys 
Bouwkindig tekenaar
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“Ik vind het niet storend wanneer een klant heel goed weet wat hij 
wil. Integendeel, het maakt een project net extra boeiend. Ik luister 
sowieso altijd goed naar de klant en vertaal die input naar een 
degelijk plan voor een tijdloze en toch moderne woning. Door elkaar 
beter te leren kennen, kom je sneller tot een ontwerp dat volledig 
aan de verwachtingen beantwoordt.”

CHRISTOPHE BAETENS
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We streven telkens een conceptueel uniek  
project te realiseren met een maximaal leefcomfort  

en doordachte functionaliteit.

m i ss i e
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1. RUIMTELIJKHEID
2. LICHT & PERSPECTIEF
3. BELEVING
4. MATERIAAL
5. OMGEVINGSCONTEXT
6. WOONKWALITEIT
7. TIJDLOOSHEID

Ons bureau is geijkt op een aantal diep verankerde 
overtuigingen, onze kernwaarden. Ze maken ons 

bewust van hoe we dingen doen en waarom.  
Ieder project wordt eraan onderworpen zodat het 

telkens aan dezelfde filter en kwaliteit beantwoordt.

kernwaarden
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1 .  R U I M T E L I J K H E I D

Ruimtes worden op een interessante manier gekoppeld, zowel 
horizontaal als verticaal.

2 . 
L I C H T  &  P E R S P E C T I E F

Het spel van licht en ruimte vormt de absolute leidraad in onze 
ontwerpen. Zichten en assen worden erdoor geaccentueerd. Het 
contact met buiten wordt versterkt.

3 .  B E L E V I N G

We maken totaalconcepten binnen de high-end residentiële 
villabouw. In onze projecten staat beleving centraal. Steeds wordt 
gezocht naar oplossingen die een meerwaarde  bieden en bijdragen 
tot de sfeer van het project.

4 .  M AT E R I A A L

Onze projecten worden gekenmerkt door een harmonieus 
materialenpallet, waarin contrasten elkaar versterken. Samen met 
de bouwheer worden de materialen doordacht gekozen.
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5 .  O M G E V I N G S C O N T E X T

Omgeving en voorschriften zijn allesbepalend voor het project. De 
woning dient zich naadloos in te passen in haar omgeving en een 
antwoord te bieden op de oriëntatie, hellingsgraad en het zicht op 
de omgeving.

6 .  W O O N K WA L I T E I T

Woonkwaliteit staat centraal. Op elk moment van de dag, ongeacht 
het seizoen, moet het steeds aangenaam toeven zijn in de woning. 
Een vakantiegevoel mag nooit veraf zijn.

7.  T I J D L O O S H E I D

Door te opteren voor stijlvolle materialen die harmonieus op elkaar 
zijn afgestemd, wordt steevast naar tijdloosheid gestreefd. Rust en 
evenwicht staan centraal.
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1. KENNISMAKING
2. OPMETING
3. PROGRAMMA
4. VOORONTWERP
5. BOUWAANVRAAG
6. AANBESTEDINGSDOSSIER
7. UITVOERING
8. OPLEVERING

Of u nu een kenner bent of een absolute leek, graag zelf 
de handen uit de mouwen steekt of liever een beroep 

doet op een professionele aannemer, we kunnen u 
in alle facetten van het bouwproces bijstaan. Daarom 

maken wij het u graag gemakkelijk met een duidelijke en 
stapsgewijze aanpak voor uw specifieke bouwproject.

aanpak
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1 .  K E N N I S M A K I N G

Of het nu gaat om nieuwbouwplannen of een 
verbouwing, alles start bij een persoonlijk contact. 
Met passie en vakkennis wordt er in nauw overleg 
samengewerkt met de opdrachtgever. Zowel het 
project, het budget en het takenpakket van de 
architect worden besproken zodat een takenpakket 
kan worden omschreven en een op voorhand gekend 
forfaitair ereloon op maat kan worden samengesteld.

Na de opmaak van de architectuurovereenkomst kan 
de samenwerking aanvatten. U heeft tijdens het 
gehele bouwproces vanaf de ontwerpfase tot de 
oplevering te maken met slechts één gesprekspartner. 
Elk project wordt met de grootste zorgvuldigheid  
en precisie onder handen genomen, of het nu gaat 
over een kleine verbouwing dan wel een  
groot nieuwbouwproject.

2 .  O P M E T I N G

Betreft de opdracht een renovatie dan wordt 
de bestaande toestand volledig opgemeten en 
uitgetekend. Dit dient zeer gedetailleerd te gebeuren 
omdat deze plannen de basis betekenen voor de rest 
van het traject. 

Bij nieuwbouwprojecten is een uitgewerkte 
landmeting met aanduiding van perceelsgrenzen, 
bomen en terreinpassen wenselijk.

3 .  P R O G R A M M A

Elke opdrachtgever is uniek. Wij gaan telkens 
opnieuw de uitdaging aan om een persoonlijk 
resultaat af te leveren. Anderzijds streven wij er 
ook naar om de grens voor de klant en onszelf te 
verleggen. We vertrekken vanuit het programma van 

eisen dat wordt aangeleverd door de opdrachtgever 
of samen wordt opgesteld tijdens de nodige 
overlegmomenten. Dit alles in overeenstemming 
met de regelgeving en met de nodige aandacht voor 
duurzame technieken en materiaalgebruik.

4 .  V O O R O N T W E R P

In deze fase wordt het verlanglijstje van de 
opdrachtgever omgezet in een plan. Na een 
grondige studie wordt een voorontwerp uitgewerkt. 
Aan de hand van plannen en 3D-renders wordt 
het ontwerp gevisualiseerd. Bij onze projecten 

proberen we steeds ons zo veel mogelijk in te leven 
in de opdrachtgever om een juist beeld van het 
programma te krijgen en vervolgens een concept uit 
te werken dat tegemoet komt aan alle noden, zowel 
de actuele als de mogelijk toekomstige.
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5 .  B O U WA A N V R A A G

Op basis van het goedgekeurde ontwerp wordt de omgevings-
vergunning aangevraagd.

6. AANBESTEDINGSDOSSIER

Een aanbestedingsdossier omvat de aanbestedingsplannen, de 
beschrijvende meetstaat en het lastenboek. Hieraan wordt het  
EPB-verslag en de stabiliteitsstudie toegevoegd zodat er prijs kan 
worden gevraagd. 

Indicatieve procentuele verdeling van het budget per onderdeel.

7.  U I T V O E R I N G

Nadat de aannemer is gekozen, kan een aannemingsovereenkomst 
tussen opdrachtgever en aannemer worden opgemaakt.Eens de 
vergunning in orde is, kunnen de werken van start gaan. De architect 
voert controle op de uitvoering van de werken middels periodiek 
werfbezoek en maakt daar een werfverslag van.

8 .  O P L E V E R I N G

Wanneer de werken beëindigd zijn, wordt er overgegaan tot een 
voorlopige oplevering. Een jaar na de voorlopige oplevering komt de 
definitieve oplevering. Die gaat gebruikelijk stilzwijgend in.
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Op voorgaande pagina’s hebben wij een summier 
overzicht willen geven van onze ervaring en werkwijze 
als architectenkantoor om zo de nieuwsgierigheid bij u 

op te wekken. Indien u meer wenst te weten over de 
juiste inhoud van het voorgaande of als u toelichting 

wilt over hoe wij voor uw project een meerwaarde 
kunnen betekenen, nodigen wij u graag uit voor een 

verkennend en vrijblijvend gesprek.

e i nde
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De auteurs-architecten beoefenen 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.

COLOFON

Christophe Baetens Architecten

Adres: Kleine wandelweg 16, 2980 Zoersel, België

Mail: info@christophebaetens.be

Tel: 0477/66.44.41

Tekst: Christophe Baetens

Foto’s: M-Photography
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