
type
vrijstaande eengezinswoning 

ligging
Beerse

realisatie
2015 - 2016

materialen
gevelsteen Sussex gesmoord WF50
buitenschrijnwerk in aluminium 
RAL7021
accenten in rockpanel RAL7021

KJ-Architect bvba is opgericht door Kathleen Jacobs en is gevestigd 
in het centrum van Geel.

 
De ontwerpvisie van KJ-Architect kan worden samengevat in enkele 

belangrijke kernbegrippen nl. ruimtegevoel, esthetiek, hedendaags en 
comfort. Aan de hand van deze begrippen ontstaat er een doordachte 
en duurzame visie op elke ontwerpopdracht. Er wordt extra aandacht 

besteed aan zowel kwaliteit als budgetvriendelijkheid. 
 

Bij elk project trachtten we de verschillende ideeën, dromen en 
gedachten van de bouwheer om te vormen naar een ontwerp dat in 

evenwicht is met het vooropgestelde budget, de functionaliteit van de 
woning en het bouwtechnische ervan. Op deze manier ontstaat er  

telkens een uniek ontwerp op maat.

Kathleen Jacobs
a r c h i t e c t

Veerle Jacobs
i n t e r i e u r a r c h i t e c t
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type
vrijstaande eengezinswoning 

ligging
Geel

realisatie
2017 - 2019

materialen
gevels in witte crepi
buitenschrijnwerk aluminium RAL9005
accenten in aluminium RAL9005

GELIJKVLOERS VERDIEPINGGELIJKVLOERSGELIJKVLOERS VERDIEPINGVERDIEPING
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type
vrijstaande eengezinswoning 

ligging
Beerse

realisatie
2015 - 2016

materialen
gevelsteen Heylen Ceramics  
- Sussex gesmoord WF50
buitenschrijnwerk aluminium RAL7021
accenten Rockpanel RAL7021

GELIJKVLOERS VERDIEPING
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type
halfopen eengezinswoning 
met praktijk

ligging
Geel

realisatie
2010 - 2011

materialen
gevelsteen Vande Moortel - sEptEm 7021
buitenschrijnwerk aluminium RAL9005
dak in antrazink
accenten in aluminium RAL9005

KELDER VERDIEPING 2VERDIEPING 1GELIJKVLOERS
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type
gesloten eengezinswoning 

ligging
Geel

realisatie
2010 - 2011

materialen
gevelsteen Vandersanden - Attitude 35 Salvia
buitenschrijnwerk aluminium RAL7021
accenten in aluminium RAL7032 GELIJKVLOERS VERDIEPING
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type
17 appartementen & commerciële ruimte

ligging
Wuustwezel

realisatie
2015 - 2017

materialen
gevelsteen Vandersanden  
- Billund Wasserich WF
buitenschrijnwerk aluminium en pvc RAL9005
dakpannen Heylen Ceramics  
- Erlus Linea sintergrijs
accenten Eternit - Tectiva roomwit
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type
halfopen eengezinswoning

ligging
Rijkevorsel

realisatie
2017 - 2019

materialen
gevelsteen Vandersanden - Lima
buitenschrijnwerk aluminium RAL7021
accenten in aluminium RAL7021

ZOLDERGELIJKVLOERS VERDIEPING

DK WM

GELIJKVLOERS VERDIEPING ZOLDER

DK WM

GELIJKVLOERS VERDIEPING ZOLDER

DK WM

GELIJKVLOERS VERDIEPING ZOLDER
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type
vrijstaande eengezinswoning

ligging
Hoogstraten

realisatie
2018 - 2019

materialen
gevelsteen Heylen Ceramics  
- Le Mix 131216 WF
buitenschrijnwerk aluminium RAL9005

GELIJKVLOERS VERDIEPING
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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.

ligging
Postelaar 4
2440 Geel 

mail
kj-architect@hotmail.com

website
www.kj-architect.be

telefoon
0499 60 39 88
014 73 71 58
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