Van Welden & Partners architecten
een dienstenpakket op maat!
²Als bouwheer profiteert u van een bundel op uw maat gesneden diensten.
Bovenop de informatie in onze publicaties en op onze website geniet u
exclusieve voordelen die we speciaal voor u onderhandelden. Daarnaast kan
u een beroep doen op ons team dat enkel ervaren specialisten telt die u graag
verder helpen.

Heeft U vragen over Uw

aankoop van een bouwgrond, huis,
nieuwbouw of verbouwing?

Publicaties
Zij vormen al meer dan 35 jaar lang de
boegbeelden van onze organisatie.
Ontdek de "klassiekers" in bouw- en
woonadvies inclusief massa’s bouwtips!

Contact 24u/24u
Een team van specialisten dag na dag tot
uw dienst. Samen behandelen zij alle
bouw- en woonprojecten!

Internet
Een massa up-to-date info online. Heeft u
onze nieuwe calculatiemodules al
uitgeprobeerd? Met enkele clicks vindt u
de formule die precies aan uw behoeften
voldoet.

Bedongen voordelen
Geen praatjes, maar professionele
diensten die wij u dankzij onze ervaring en
objectieve onderhandelingen tegen de
beste voorwaarden kunnen aanbieden.

Méér informatie op www.paulvanwelden.be

Blijf er niet mee zitten, kijk

binnenin!

Van Welden & Partners architecten
een team van ervaren specialisten geeft U raad over Uw bouw en woonprojecten
Onze klanten snel en doeltreffend informeren: dat is een van de doelstellingen van ons ontwerpteam. Want uw vragen over bouwen, wonen,
stabiliteit, vochtwering of binnenklimaat verdienen een persoonlijk,
accuraat antwoord. Daarom staan onze bouwspecialisten dagelijks voor
U paraat. Want hoe beter geïnformeerd, des te beter bent U beschermd.

Info over onze werkwijze... om in alle vertrouwen te bouwen!
Wilt u een centrale verwarmingsinstallatie of een
ventilatiesysteem te laten installeren maar weet u niet welke
te kiezen? Op zoek naar de voordeligste stukadoor of de
beste koop voor zonnepanelen? Heel eenvoudig: vraag het
aan een van onze medewerkers. U krijgt dan meteen de juiste
informatie over de talrijke geteste producten en diensten uit
uiteenlopende domeinen in de bouwsector.
Elke kalenderdag
24u/24u
ook op zon- en feestdagen

Onze specialisten komen op voor uw rechten!

Elke kalenderdag
24u/24u
ook op zon- en feestdagen

Voor een klare kijk op energiebewust bouwen!
In samenwerking met het Vlaams Energieagentschap werd
het project 'Energiebewust Architect' opgestart. Doelstelling
was om architecten te vormen know how op het gebied van
energiezuinig bouwen. Ondertussen hebben wij deze
bijscholing gevolgd en een engagement onderschreven. We
staan met ons volledig team klaar om u als kandidaat-bouwer
te informeren.

Energiebewust bouwen: www.paulvanwelden.be

Elke kalenderdag
24u/24u
ook op zon- en feestdagen

Helder advies over keuze van aannemer en materialen!

Weigert een aannemer een fout of een gebrek te herstellen
dat nog onder waarborg staat? Beantwoordt uw project
geenszins aan de beschrijving in bestek en meetstaat? Onze
deskundige medewerkers geven persoonlijk advies en
vertellen u hoe u uw rechten laat gelden. Bij een geschil
bemiddelen wij voor u bij de betrokken personenom snel tot
een gepaste schikking te komen.

Deskundig advies: www.paulvanwelden.be

Wilt u een centrale verwarmingsinstallatie of een
ventilatiesysteem te laten installeren maar weet u niet welke
te kiezen? Op zoek naar de voordeligste stukadoor of de
Beste Koop voor zonnepanelen? Heel eenvoudig: vraag het
aan een van onze medewerkers. U krijgt dan meteen de juiste
informatie over de talrijke geteste producten en diensten uit
uiteenlopende domeinen in de bouwsector.

Isolatie en ventilatie: www.paulvanwelden.be

Architect Paul Van Welden,
CEO Van Welden en Partners architecten

Info over onze werkwijze: www.paulvanwelden.be

Vragen over isolatie en ventilatie... wij helpen U verder!

Elke kalenderdag
24u/24u
ook op zon- en feestdagen

Van Welden & Partners architecten

Wie bouwt met een onafhankelijke architect kan de
concurrentie tussen verschillende aannemer ruwbouw,
technieken en afwerking uitspelen. Door de prijsoffertes van
de verschillende aannemers te vergelijken, krijgt U een
correcte prijs voor een correcte uitvoering. Het resultaat is
een eerlijke competitieve prijs voor een hoogwaardig
resultaat.

Aannemers en materialen: www.paulvanwelden.be

Elke kalenderdag
24u/24u
ook op zon- en feestdagen

De juiste reflex!
Hou Uw projectnummer altijd binnen handbereik als U ons contacteert!

