Gert-Jan + Marc Caerels

doen we beroep op collega’s-specialisten.
Stuk voor stuk vakmannen, die we al jaren
kennen en waarderen omwille van hun
kwaliteit en service.

TWEE GENERATIES
VAKMANSCHAP ONDER ÉÉN DAK

Elke werf kennen we door en door. We volgen die persoonlijk op en werken zelf ook
mee. Teamwerk is een absolute voorwaarde
voor een vlot bouwproces. Maar zoals het
schip stuurloos is zonder kapitein, zo is de
werf een chaos zonder goeie projectleider.

BOUWEN OP MAAT
Gert-Jan is volop aan de poort aan het
werken als ik mijn wagen bij het stijlvolle bedrijfsgebouw van ‘Bouwen op
Maat’ parkeer. Vader Marc veegt nog
snel z’n handen schoon voor we aan
de keukentafel plaats nemen voor het
interview.

Marc: “Door onvoorziene omstandigheden zet ik nu een nieuwe stap in mijn loopbaan. Als ik passeer aan een huis waar ik aan
mee gewerkt heb, krijg ik nog altijd kippenvel van ‘zie ne keer, wat we hebben kunnen
maken!’ Dat gevoel is onbetaalbaar en daarvoor doen we het, zowel Gert-Jan als ik.

Twee harde werkers, dat is meteen duidelijk.
Gepassioneerd door de bouw, gedreven in
alles wat ze ondernemen, met als enige doel
om voor elke klant precies dat huis uit de
grond te stampen waar hij of zij zich 100% in
thuis voelt, zo blijkt na dit boeiende gesprek...
Gert-Jan: “Ik ben opgegroeid tussen
architectuurplannen en bakstenen. Het
was voor mij heel snel duidelijk dat ook
mijn professionele toekomst in de bouw
zou liggen. Dit is absoluut mijn ding: eerst
en vooral luisteren naar de klanten, naar
wat ze wensen, wat ze nodig hebben en op
basis daarvan een plan uittekenen, zoeken
naar de perfecte indeling, de geschikte materialen en afwerking om het huis van hun
dromen te bouwen of verbouwen.
De zaken lopen goed. Dankzij de mond-aanmond reclame van tevreden klanten vinden
steeds meer mensen de weg naar ‘Bouwen
op Maat’.

Samen hebben Gert-Jan en Marc meer dan
45 jaar professionele ervaring. Beiden kennen de bouwsector door en door en weten
als geen andere wat er nodig is om een echte
thuis uit de grond te stampen. Bovendien
vullen ze elkaar perfect aan, jeugdig enthousiasme naast jarenlange ervaring, zicht
op hedendaagse trends naast kennis van de
klassieke waarden.
Gert-Jan: “Bij ‘Bouwen op Maat’ start elk
project met een uitgebreid gesprek met onze
klanten. Het is van cruciaal belang om te
weten wat hen bezig houdt, wat ze belang-

Er valt een stilte en zoon en vader kijken
mekaar aan. “Ik denk dat hiermee alles
gezegd is...” Gert-Jan knikt instemmend
en er verschijnt een glimlach op hun beide
gezichten.
Bedankt, Gert-Jan en Marc, voor het aangename en boeiende gesprek!

Marc: “De coördinatie van een bouwproces wordt vaak onderschat. Als je geen
technische achtergrond of kennis van

rijk vinden in hun huis, waar ze nood aan
hebben om van dat huis een thuis te kunnen maken. Dat is altijd een combinatie
van wat de klant mooi vindt en wat hij/zij
nodig heeft. Tijdens de ontwerpfase zorgen
wij ervoor dat het esthetische en het praktische perfect in harmonie zijn en dat alles
bovendien technisch uitvoerbaar is. Het
resultaat van deze combinatie is de basis
van een goeie woning.
Marc: Het gesprek met de mensen en
het aanvoelen van hun noden is het allerbelangrijkste. Het is onze taak om die info
te vertalen in een goed plan op hun maat.
De jarenlange ervaring helpt daarbij
enorm. Als ik bijvoorbeeld bij landbouwers
kom die een hoeve willen (ver)bouwen, dan
weet ik bij voorbaat al dat we voldoende
ruimte moeten voorzien voor een toegankelijke keuken en eetplaats, omdat dit voor
hen nodig is. Vaak maak ik al bij het eerste
gesprek bij de mensen thuis een schets met
een inschatting van de ruimtes. Dat geeft
hen wat houvast en vertrouwen. Want een
huis bouwen of verbouwen is voor velen
een sprong in het onbekende. Een sprong
met een serieus prijskaartje... Het is onze
taak om de mensen hierin zo goed mogelijk
te begeleiden, stap per stap.

prachtig resultaat! En voor onze klanten is
enkel het beste goed genoeg...”

Daarom stellen we steeds een overzichtelijke en volledige offerte op, zonder verborgen kosten. De prijs is hierin belangrijk,
maar de materialen en manier van werken
evenzeer. Daarom nemen we ruim de tijd
om het voorstel persoonlijk toe te lichten en
de vragen of bemerkingen van de klanten

“UW THUIS, ONS
VAKMANSCHAP”
te beluisteren en te beantwoorden. Dat is
echt belangrijk en wordt al te vaak vergeten. Bij ‘Bouwen op Maat’ is het cruciaal
om het vertrouwen van de klant te krijgen
alvorens we aan de bouwwerken starten.”
En dan is het tijd voor het echte werk...
Gert-Jan: “Het grootste deel van de bouw
voeren wij zelf uit, van de grondwerken
over het metselen tot de vloer- en dakwerken. Voor de specifieke taken, zoals plakwerken of plaatsen van ramen en deuren,

zaken hebt – en lang niet iedereen heeft
die! – is dit een moeilijke en tijdrovende
bezigheid. Je moet weten wie wanneer gecontacteerd en ingepland moet worden,
je moet zelf toezicht houden op de werkzaamheden en bekijken als alles correct is
uitgevoerd, enz...
Gert-Jan: “Want het zit ‘em in de details...
We bouwen niet ons huis, niet het huis
van de architect, maar het huis van onze
klanten. Zij willen zich helemaal thuis voelen, ze moeten een goed gevoel krijgen bij
hetgeen wij construeren. Je eigen huis is als
een warm nest en zoals geen enkele vogel
hetzelfde nest maakt, zo bouwen wij nooit
twee keer hetzelfde huis.”
Marc: “In dat unieke verhaal staat de afwerking centraal. Bij ‘Bouwen op Maat’
werken we daarom enkel met duurzame,
kwaliteitsvolle materialen, ongeacht of
het nu gaat om een modern pand of een
bouw in landelijke stijl. Het zijn immers
de subtiele details en de finesse die het
verschil maken tussen een mooi en een

'Bouwen op Maat' heeft
alles in huis om het huis
van uw dromen te bouwen
of verbouwen!
Aarzel niet om contact
op te nemen voor meer
informatie. Tot binnenkort
zodat wij kunnen bouwen
aan uw vertrouwen.
Gert-Jan + Marc Caerels

Verrekijker 40
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gert-jan@bouwenopmaat.com
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