
“ Design to Create what doesn’t age, a lasting Xperience”
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DCX ARCHITECTURE
Ons bureau is gespecialiseerd in (meergezins)woningen, interieur-projecten en unieke 
werk- en winkelruimtes, maar we houden uiteraard ook van een uitdaging!

Onze focus ligt op unieke architectuur waarin licht en ruimte centraal staan, zonder 
warmte, budget of identiteit te verliezen.

Onze filosofie is simpel, we willen de wereld beter, eenvoudiger en een beetje mooier 
maken om in wakker te worden.
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RESIDENTIE EMIEL
te Schoten
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 A TOUCH OF WHITE
te Schilde

 WONING 39A
te Ekeren
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 VILLA VANA
te Aartselaar

 NEST
te Duffel
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HANDELSBEURSHOTEL / 5-sterrenhotel, 139 kamers 
te Antwerpen
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ONZE MISSION STATEMENT

Create a project with identity.

Expressing the individual, representing the whole.

Worthy of it’s price, surpassing it’s value.

Answering to the demands of today, prepared for those of tomorrow.

Give it a clear position, without denying nor burdening it’s environment.

Create a dialogue, in harmonious contrasts or harmony pur sang.

A vision, striking a person at first sight.

Enforcing through the people who reside in it.

HANDELSBEURSHOTEL / 5-sterrenhotel, 139 kamers 
te Antwerpen
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Hoe gaan we te werk?
We beginnen altijd met een uitgebreid gesprek (en koffie), we willen u echt leren kennen voor we starten. Pas als al uw noden 
en wensen duidelijk zijn, gaan we aan de slag.

Ons stappenplan

1 —  Eerst analyseren en onderzoeken we alle beschikbare informatie, want vanuit een heldere situatie  ontstaan heldere 
oplossingen en “visie”! Zo creëren we een compleet concept dat u 100% overtuigt!

2 —  Dan werken we elk detail uit met de nodige partners & instellingen. Eens klaar, realiseren we het project van A tot Z 
terwijl we budget en timing constant bewaken!

3 —  Na de realisatie van uw bouwdroom blijven we deze opvolgen zodat de kwaliteit blijft en zijn we natuurlijk ook 
beschikbaar voor verdere samenwerkingen in de toekomst!
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APRA-KLINIEK / studentenresidentie  
met 140 studio’s & commerciële ruimte  
te Antwerpen 
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EGGE PARK / 79 appartementen op groene parkeerheuvel
te Zonhoven
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STUDENTENRESIDENTIE JULES
te Wilrijk
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 RESIDENTIE REMUS
te Schoten

 TRAININGCENTRUM NOORSE
te Antwerpen
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 WONINGEN LODEWIJK
te Niel

 WONINGEN THE LINK
te Aartselaar
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 DOKTERSPRAKTIJK  
EN -WONING
te Brecht

 WONING SL
te Aartselaar

  RESIDENTIE  
LES EMPEREURS
te Oostduinkerke

 WONING DL
te Schilde
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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.

DCX ARCHITECTURE
 Kloosterstraat 11
 2180 Ekeren

 T: +32 (3) 293 00 14
 E: info@dcx.be
 W: www.dcx.be
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