BOUWBEDRIJF ANTOIN OPHEY

VERBOUWINGEN

Woonbeleving is iets persoonlijks. Iedereen heeft er zijn eigen wensen en ideeën over.
Om die optimaal te kunnen invullen, niets over het hoofd te zien en totale kwaliteit te
waarborgen, zorgt Bouwbedrijf Antoin Ophey voor de volledige begeleiding en
uitvoering.
Hoeveel extra leefruimte wilt u? Hoe gaat u die gebruiken? Wat verstaat u onder
wooncomfort? De antwoorden op dit soort vragen zijn afhankelijk van uw persoonlijke
wensen en ideeën. Om daar optimaal op te kunnen inspelen beschikt Bouwbedrijf
Antoin Ophey over de benodigde relevante kennis, ervaring en technische
vakmanschap.
Wanneer u gaat verbouwen moet u allereerst beslissen wat hierin uw eigen rol gaat
worden, die van toeschouwer, doe-het-zelver of bent u zelf handig en wilt u op kosten
besparen door mee te helpen?
Waar komt er allemaal bij kijken als u gaat verbouwen?
• U heeft een ontwerp nodig en vervolgens een vergunning.
• U heeft de volgende vakmanschappen nodig:
o Metselaar
o Timmerman
o Loodgieter
o Stukadoor
o Schilder
o Elektricien
o Grondwerker
o Sloper (incl verwijderen puin)
o Etc.
• U heeft de volgende materialen nodig:
o Bouwmaterialen
o Kozijnen
o Glas
o Staal
o Etc.
Wat wilt u gaan verbouwen/aanbouwen
U ziet wel dat er een heleboel bij komt kijken. Dezelfde vakmanschappen die nodig zijn
bij nieuwbouw is ook nodig bij verbouw. Alleen bij verbouw is het tijdsbestek veel
korten dan bij nieuwbouw.
Meestal blijft u bij verbouw ook in uw woning wonen. Er zullen derhalve voorzieningen
getroffen moeten worden. Dit gebeurt in overleg met ons, zodat u er zo weinig mogelijk
hinder van heeft.
Zoals u kunt zien is een goede coördinatie bij het verbouwen onontbeerlijk, wij kunnen
dit volledig voor uw verzorgen of u hierin begeleiden.
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Bouwbedrijf Antoin Ophey heeft al sinds 1998 ruime ervaring opgedaan als eigen
ondernemer. Wij zijn gespecialiseerd in nieuwbouw, verbouw, utiliteitswerken en
woningbouw, metselwerk & timmerwerk, aanneming van werk of op regie
(uurloonbasis).

Voor het aanvragen van een offerte of advies en/of begeleiding, neem dan contact met
ons op, op één van onderstaande telefoonnummers (zie ook onze advertentie elders)
Bouwbedrijf Antoin Ophey
Haveltweg 45
5423 VV Handel
tel.
: 0492-329691
fax.
: 0492-329680
mobiel Antoin : 06-20365469
mobiel Margo : 06-30444012
E-mail
: mophey@hetnet.nl
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