
Twee  
generaties  
vakmanschap  
onder één dak

“Vakkennis, ondernemerschap 
en hun liefde voor ‘de bouw’ 
verbinden hen. Zo heeft dit 
gedreven team alles in huis om 
woondromen waar te maken.”

Bouwen op Maat uit Wingene is een familiebedrijf pur sang en 
steunt op de sterke schouders van twee generaties vakman-
schap. Zonen Gert-Jan en Xander, zus Elsemieke en vader 
Marc Caerels bundelen samen meer dan 45 jaar ervaring in 
de bouw. In Bouwen op Maat verenigen zij hun krachten om 
de woondromen van hun klanten 100% waar te maken.

Verrekijker 40 - 8750 Wingene  T. 051 80 70 19  info@bouwenopmaat.com
Bekijk onze recente realisaties op 
www.bouwenopmaat.com 

 Familiebedrijf pur sang

Enkele jaren geleden startte Gert-Jan een 
nieuw bouwbedrijf, Bouwen op Maat waar 
kwaliteit en vertrouwen van de bouwheer 
voorop staat. Ondertussen zijn we drie 
jaar verder en 
hebben broer 
Xander, vader 
Marc en zus 
Elsemieke het 
team versterkt. 

En dat loont. 
Niet alleen in 
het aantal en de omvang van de bouw- 
projecten die Bouwen op Maat realiseert, 
maar ook in de vakmanschap en 
professionaliteit. Zowel op als naast de 
werf vullen Marc, Gert-Jan, Elsemieke en 
Xander elkaar aan als de raders in een 
Zwitsers horloge. Efficiënt, precies en 
correct tot in het kleinste detail.

 Uw thuis, ons vakmanschap

Zowel in nieuwbouw als in renovatie 
realiseert het familiebouwbedrijf prachtige 
woonprojecten van A tot Z. Van ontwerp 
over bouwadvies, materiaalkeuze tot 
volledige uitvoering en opvolging van 
de werken. In eender welke stijl, modern, 
landelijk of iets tussenin.

 Woondromen waarmaken

Vanaf het eerste contact tot de finale 
oplevering kan elke klant rekenen op een 
persoonlijke aanpak. Elke samenwerking 
start met een goed gesprek en daarna 
bouwen we stap voor stap de woning waarin 
de bewoners zich helemaal thuis voelen.

 Het zit ‘em in de details

Bij Bouwen op Maat is het geen loze slogan. 
Het zijn de kwaliteitsvolle materialen, de 
subtiele details, precies de juiste indeling 
en afwerking,… die een nieuwbouw of 
renovatie echt “af” maken en een surplus 
betekenen voor de bewoners.
Dankzij de ervaring en vakkennis van dit 
sterk familieteam weet Bouwen op Maat 
het verschil te maken tussen een mooi en 
een prachtig resultaat!

 Eén familie, één team

Het succes van Bouwen op maat steunt 
op de fundamenten van een geolied 
team. Gert-Jan en Xander staan samen 
met de rest van het team iedere dag 

op de werf. Elsemieke en Marc staan 
in voor administratie, opvolging en 
planning en weten als geen ander het 
bouwproces te coördineren.

Elke klant heeft zo rechtstreeks contact 
met iemand van de familie, van begin 
bij de offerte tot de laatste afwerking. 

“Alle vier vullen ze elkaar perfect aan, jeug-
dig enthousiasme naast jarenlange ervaring, 
kennis van hedendaagse trends naast voeling 
met klassieke waarden.”

BOUWEN OP MAAT

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!


