
G.R.O.T. ARCHITECTEN 

G.R.O.T architecten is gestart in 2006, en is gegroeid uit het architectenbureau Karel Raeymaekers. Het is 
een gevestigde waarde in de wijde omgeving, en heeft jarenlange ervaring in verschillende sectoren, zowel 
publiek als privaat. Het architectenburo bestaat uit een gevarieerd team van architecten, tekenaars en 
andere medewerkers, waarbij elk project door verschillende medewerkers behandeld wordt.

G.R.O.T. architecten begeleidt de bouwheer doorheen het gehele bouwproces. Vanaf het eerste 
voorontwerp tot de oplevering staat de architect als partner naast de bouwheer, en helpt de bouwheer 
om in alle onafhankelijkheid de juiste beslissingen te nemen en de juiste partijen te vast te leggen voor het 
verwezenlijken van zijn woning.

De jarenlange ervaring met verschillende bouwstijlen en verschillende opdrachtgevers maakt dat G.R.O.T. 
architecten prachtige referenties kan voorleggen. Budget, haalbaarheid, esthetiek en kwaliteit blijven 
gedurende het gehele bouwproces de pijlers vormen van de dienstverlening.

Daarom vinden wij onze relatie met de bouwheer enorm belangrijk. Bouwheer en architect moeten kunnen 
samenwerken in wederzijds vertrouwen. Ze moeten elkaar leren kennen, om op die manier tot het beste 
resultaat te komen. Het realiseren van een woning is daarom een synthese van de wensen van de bouwheer 
en de visie van de architect.
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De auteurs-architecten beoefenen hun beroep in volle onafhankelijk-
heid uit en benadrukken dat zij deze onafhankelijkheid ook bewaren 
ten aanzien van de adverteerders die in dit boek vermeld worden.

Aarzel niet om ons te contacteren voor een vrijblij-
vend gesprek. Hierbij overlopen we de wensen en de 
randvoorwaarden, zodat we voor u een realistische 
inschatting kunnen maken van het project. Uiteraard 
lichten we dan graag onze werkwijze persoonlijk toe, 
concreet gericht op uw project.

G.R.O.T. ARCHITECTEN

Tramwissel 2
2360 Oud-Turnhout
014 45 35 64
info@grotbvba.be
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