
Architecture inside out staat voor:

. het creëren van een gebouw in nauwe  

samenhang of zelfs vanuit zijn binnenbeleving

.  thinking outside the box

.  architectuur ‘’binnenste buiten’’

.  ontwerp van gevels en binnenruimtes,  

onlosmakelijk met elkaar verbonden

Indien mogelijk geven we de voorkeur aan een totaalproject waarbij zowel de 

buitenschil als het interieur onder handen worden genomen. Even goed kan de 

opdracht zich echter beperken tot een deel van het gebouw. Het vertrekpunt bij 

elk project is voor DES BEAUX Architectes de dialoog met en de wensen van 

de opdrachtgever, evenals het respect voor de bestaande gegevens van het 

terrein, de omgeving, het gebouw, originele details...

Onze ontwerpmethodiek is er op gericht om TIJDLOZE projecten te creëren. 

Duurzaamheid staat hierbij centraal: zowel door bijzondere aandacht voor de 

goede techniciteit, constructieve details en zeer nauwgezette werfopvolging, 

als door het gebruik van kwaliteitsvolle, natuurlijke en duurzame materialen. 

Alleen zo ontstaan gebouwen die de tijd trotseren !

LICHT, OPENHEID, CONTACT MET DE OMGEVING, FUNCTIONALITEIT en
DUURZAAMHEID zijn de streefdoelen waarvan er voor elke project wordt uitgegaan.

Het uitgangspunt is steeds om neutrale omgevingen te creëren met tijdloze en 

warme materialen: de bewoner heeft hierin nog voldoende ‘ruimte’ en vrijheid 

om zijn eigen inbreng te doen en zo de woning tot zijn eigen plek te maken.
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OFFICIERSWONING
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PATIOWONING
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MO’NA SPA
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APPARTEMENT JACHTHAVEN
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VILLA MET ZWEMBAD
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NEO-ORIENTAALSE ECO-PATIO LOFT
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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.
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