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ze niet weten welke 
verbouwpartner het 
meest geschikt is.

Ben jij zo’n drukbezette 
huiseigenaar die niet wil 
verhuizen omdat je in een 
prima buurt woont?

Hoe kan het dat sommige 
huiseigenaars moeiteloos 
van hun woning een 
droomhuis hebben 
kunnen maken zonder 
dat ze vervelende 
discussies hoefden te 
voeren met aannemers en 
interieurontwerpers?
 
Of zonder dat ze 
maanden kampeerden in 
hun eigen huis tijdens de 
werken?

De meeste mensen 
beginnen niet eens aan 
een verbouwing omdat 
het te veel tijd vraagt, 
het niet uitkomt en 
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Maar wil je wel dat jouw woning aan jouw standaard en 
kwaliteit van leven voldoet?

Weet dan dat je op het punt staat om te ontdekken hoe jij 
van je huidige woning een heerlijk droomhuis kunt maken 
zonder dat het je hoofdpijn en slapeloze nachten oplevert.
Want als je dit e-book gelezen hebt, dan heb je een 
complete handleiding voor een vlotte verbouwing 
waarin afspraken over kwaliteit, budget en doorlooptijd 
worden gerespecteerd.
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Heidi 

Met de tips die ik met je deel, hebben al heel wat mensen 
een fantastische woningupgrade bekomen, waardoor 
ze thuis echt tot rust kunnen komen met het hele gezin. 
Dat geldt zowel voor carrièrekoppels met kinderen, als 
ondernemers met een thuiskantoor als voor de kinderen-
uit-huisgeneratie.

Je ontdekt hoe je van je bestaande huis een droomhuis 
maakt waarin het altijd heerlijk thuiskomen is, zonder het 
afgesproken budget en de doorlooptijd te overschrijden.

Ik wens je veel inspiratie toe!

Liefs,
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Je hebt vast zelf al heel 
wat websites bekeken. Je 
bent niet de enige.

Ondanks alle info over 
de do’s en don’ts van 
verbouwen, blijven de 
meeste huiseigenaars 
toch opzien tegen 
een woningrenovatie, 
doen ze AD HOC nog 
wat aanpassingen en 
blijven ze zich onrustig en 
ontevreden voelen over 
hun huis.

Waarom zou een 
zorgeloze verbouwing 
eigenlijk niet voor iedereen 
weggelegd zijn?

De reden dat 
jij het niet

voor elkaar krijgt
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Wat hebben de huiseigenaars met zo’n droomwoning 
ontdekt wat jij nog niet weet?

Dat is werken met een fullservicebouwteam: de 
meest betrouwbare manier om je loft, villa of herenhuis 
te upgraden naar een woning waarin het altijd heerlijk 
thuiskomen is.
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In een fullservicebouwteam werk je samen 
met een ervaren renovatiepartner die ALLE 
bouwdisciplines in handen heeft. Daardoor heb je 
een samenwerkingspartner die oog heeft voor jouw 
woonwensen, een partner die het complete project 
zal uitvoeren, van eerste schets tot met het aanvegen 
van het laatste stof. Hierdoor hoef je NIET verschillende 
partijen aan te sturen, gaat er geen tijd verloren aan 
onnodig overleg en werk je samen met mensen die jouw 
standaard en de gemaakte afspraken respecteren. 

Want laat me één voorbeeld zien van een huiseigenaar 
die een fantastische, hoogwaardige renovatie helemaal 
op eigen houtje heeft gedaan zonder dat het veel tijd en 
energie heeft opgeslorpt? Die is er niet. 

Als je jouw woondroom serieus neemt en jouw kwaliteit 
van leven wilt doorvertalen naar een huis waar je echt 
blij van wordt, dan zal je dat alleen voor elkaar krijgen met 
een betrouwbaar fullservicebouwbedrijf dat net zo’n hoge 
standaard heeft als jij en jouw tijd en geld respecteert. 

Laat jouw 
woonwensen

leidend zijn
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Toch maken mensen vaak 
andere keuzes. 

Zo willen veel 
huiseigenaars wel een 
heerlijk huis, maar hakken 
niet de knoop door 
om het er ook echt te 
laten komen. Ze zien op 
tegen de administratieve 
rompslomp, het uitzoeken 
van partijen, technisch 
gedoe, de bouwvakkers 
over de vloer en het 
kamperen in eigen huis. 

Zonde eigenlijk, want 
ondertussen blijven ze zich 
storen aan een onhandige 
indeling, slecht licht en 
een stijl die niet meer 
bij ze past. Ze voelen zich 
daardoor onzeker en zijn 
bang om verkeerde keuzes 
te maken.
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Ook zijn er mensen die al 101 plannen uitgetekend hebben 
aan het keukeneiland en hoe vaak ze die schetsen ook 
draaien of keren, het is nooit helemaal naar hun zin. 
En zo schuiven ze hun verbouwplannen keer op keer voor 
zich uit.

Er zijn ook kandidaat-verbouwers die denken dat het slim 
is om met afzonderlijke aannemers en partners te gaan 
werken, zodat ze niet op één paard hoeven te wedden. 
Ze denken dat ze hierdoor op safe spelen, maar je hoeft 
maar met vrienden of familie in gesprek te gaan over 
verbouwen, en iedereen kent wel een rampverhaal.
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Zo ver hoeft het bij jou 
natuurlijk niet te komen. 
Kijk bijvoorbeeld naar 
David en Sofie, een 
samengesteld gezin dat 
Davids woning verkoos 
als hun thuis. De buurt 
was top, maar Sofie 
was niet happy met de 
donkere jaren ’80 look, 
de afgesloten keuken en 
een allegaartje aan stijlen 
zonder persoonlijke 
touch. Een eerdere 
slechte ervaring met een 
verbouwing, die uitliep 
op een rechtszaak 
waarbij verschillende 
partijen betrokken waren, 
zorgde ervoor dat ze een 
renovatie eigenlijk niet 
meer aandurfden.

“Dankzij InterieurKabinet hebben we 
de vooropgestelde planning gehaald. 
Dit hadden we nooit op eigen 
houtje kunnen doen, zeker niet in die 
tijdspanne. Je voelt je als particulier een 
speelbal in deze wereld. In je eentje kan je 
nooit die deadlines aanhouden en op het 
kritische pad blijven.”

Toch hebben David 
en Sofie de knoop 
doorgehakt om aan de 
slag te gaan, maar dan 
deze keer wel met een 
fullservicebouwteam:
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Ik vind het zo jammer dat negatieve ervaringen met 
verbouwingen en renovaties mensen zoals David en Sofie 
afschrikken. En ik weet dat dit gebeurt. Al meer dan 25 
jaar werk in deze wereld. Ik heb met eigen ogen gezien 
hoe particulieren de dupe worden van aannemers, 
loodgieters, tegelzetters en noem maar op, die hun 
paraplu opentrekken en de verantwoordelijkheid van 
zich afschuiven.

Dit is exact de reden waarom ik niet langer onderdeel 
wilde zijn van dergelijke bouwbedrijven. Samen met Benoit 
besloot ik om een service bouwbedrijf op te richten, 
waarbij we de kwaliteit, financiën en tijd van particulieren 
met een mooie woonwens respecteren. 

Ik ben Heidi van Sebroeck en ben ingenieur bouwkunde 
en samen met mijn levenspartner Benoit, bouwspecialist 
run ik al meer dan 12 jaar InterieurKabinet.

Renovatiepartner 
met hart en ziel
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We hebben meer dan 400 projecten achter de rug en 
wat we altijd opnieuw horen is dat mensen blij zijn dat 
ze één aanspreekpunt hebben en niet maandenlang 
hoeven te overleggen met verschillende mensen. Ook 
waarderen ze het dat we hen niet overdonderen met 
technisch jargon, dat we oog hebben voor kwaliteit 
en design en dat het dagelijks leven gewoon kan 
doorgaan tijdens de verbouwing. En nog het belangrijkste: 
dat we ons aan de gemaakte afspraken houden als het 
gaat om financiën en tijdsplanning.
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Nu je ontdekt hebt hoe 
het werken met een 
fullservicebouwteam 
voor een POSITIEVE 
ervaring van je renovatie 
kan zorgen, vraag je je 
misschien af wat nu de 
volgende praktische 
stappen zijn. 

Daarom zal ik eerst 
iets vertellen over 
de verschillende 
bouwmethodes die er zijn 
om een renovatie aan te 
pakken. 

De 
verschillende
verbouwmethodes
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Je doet alle renovatie klussen zelf en gaat met 
stock koopjes aan de slag.

Je tekent met een gratis app zelf je interieur uit en 
besteedt de werken aan klusjesmannen uit.

Je zoekt per opdracht afzonderlijke partijen, stuurt 
iedereen zelf aan en controleert eigenhandig het 
werk.

Je werkt met diverse aannemers en huurt ook 
een bouwcoördinator in voor de aansturing en 
communicatie.

Je wordt volledig ontzorgd, het renovatietraject 
wordt op hoog niveau uitgevoerd en de afspraken 
over tijd en budget worden daarbij gerespecteerd. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Het doel van dit e-book 
is om je in enkele 
stappen inzichten mee 
te geven hoe de vijfde 
verbouwmethode voor 
jou kan werken. Namelijk 
hoe je zorgeloos de 
renovatie van jouw huis 
kunt aanpakken, zonder 
onnodig veel tijd, geld en 
energie te verliezen.

Afhankelijk van welke type 
huiseigenaar je bent, zal 
de ene manier van werken 
je meer aanspreken dan 
de andere.

Er is geen goed of fout: 
het is belangrijk dat je een 
methode kiest die voor 
jou het meest geschikt 
is. Je bepaalt zelf wat je 
belangrijk vindt en hoe je 
het wil aanpakken.
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Voor je gaat verbouwen 
is het belangrijk om een 
paar zaken in acht te 
nemen.

1. Is een high-end 
renovatie jouw ding?
Misschien herkenbaar 
voor jou: je bent iemand 
die waarde hecht aan 
een fijne lifestyle, maar je 
ziet dat nu niet terug in je 
woning. En je vraagt je ook 
af of het de investering 
eigenlijk wel waard is om 
je huis te renoveren. Laten 
we dan als eerste stap 
kijken hoe je weet of een 
high-end renovatie jouw 
ding is.

Kom erachter of jij 
toe bent aan een 

high-end verbouwing
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Als ik kijk naar de huizen waar wij ‘tot het gaatje gaan’ dan 
zijn er 3 belangrijke overeenkomsten: 

Nu je weet welke huizen in aanmerking komen voor een 
high-end renovatie, vraag je je misschien ook nog af wat 
het juiste moment is om aan een renovatie te beginnen. 
Dit is precies waar de tweede stap over gaat.

1.

2.

3.

Het huis is goedgelegen, waardoor de eigenaar 
niet wil verhuizen en liever oplossingen zoekt in zijn 
huidige woning.
Het is een huis met een gedateerd interieur en een 
indeling die niet meer passend is. De nood is hoog ;-).
De eigenaren hechten veel belang aan ‘home feeling’, 
een huis dat hun gedroomde lifestyle mogelijk 
maakt. 
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2. Hoe belangrijk vind 
jij een fijn huis?
Heel eerlijk, het gaat er 
eigenlijk niet om of je er 
klaar voor bent, het gaat 
erom hoe belangrijk 
je het vindt om in een 
heerlijk huis te wonen. 

Klaar zijn voor een 
verbouwing is een illusie. 
Immers, NIEMAND zit 
te wachten op een 
verstoring van het dagelijks 
leven. En inderdaad, een 
werfperiode zal bepaalde 
ongemakken met zich 
meebrengen, ook al kan dit 
enorm meevallen. Immers, 
fullservice heeft ook 
hiermee te maken: dat het 
leven van de huiseigenaar 
gewoon kan doorgaan 
en dat de overlast beperkt 
blijft.
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Als je een verbouwing uitstelt, terwijl kwaliteit van leven 
eigenlijk heel belangrijk voor je is, kies je er ondertussen 
wel voor om TOEGEVINGEN te doen. Misschien erger je je 
wel dagelijks aan geluid van telefoons en games, of heb 
je geen plek waar je ongestoord kan thuiswerken. Of 
baal je er iedere ochtend van dat je op elkaars lip staat in 
de badkamer en heb je het gehad met die onpraktische 
keuken.

Dus mocht je wachten op een teken, hier is het ... :-) Neem 
vandaag het besluit om je woning aan te pakken en 
voordat je het weet heb je weer een huis dat je op het 
lijf geschreven is en waar je trots op bent.
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3. Welke grote fout 
maken huiseigenaren?
Ik begrijp dat je een 
fullservice verbouwing 
alleen met VERTROUWEN 
tegemoet kan gaan, als je 
weet hoe een renovatie 
qua planning en financiën 
binnen de perken blijft. Dus 
daarom wil ik je als derde 
stap nog laten weten 
wat de grootste fout is 
die huiseigenaren maken 
waardoor een renovatie 
uitloopt in kosten en tijd. En 
natuurlijk vertel ik je hoe je 
dit kunt voorkomen! 

Wat er gebeurt is dat je 
je laat misleiden door 
uitgebreide offertes 
vol technische termen 
en vakjargon. Het is 
overweldigend en je 
let niet op de kleine 
lettertjes. En dat is 
jammer, want daar staat 
meestal: ‘Werken die niet 
beschreven zijn in de 
offerte, zijn niet voorzien’.
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Dat zinnetje neemt de aannemer op in het contract, 
omdat hij niet verantwoordelijk wil zijn voor eventuele 
fouten of zaken die over het hoofd worden gezien in het 
ontwerp dat door iemand anders is gemaakt. En in de 
praktijk betekent dit voor de huiseigenaar: meerwerk! 

Als klant heb je immers geen idee wat er concreet 
onder meerwerk zal worden gerekend, hoeveel tijd dit 
gaat kosten en hoeveel je hiervoor zal moeten betalen. 
Je zegt dus ONGEMERKT ja tegen iets, wat een enorme 
kostenpost kan worden. En dat niet alleen, dat is de start 
van maandenlang kibbelen met mensen die je dagelijks 
over de vloer hebt. Want de aannemer zal de ontwerper 
de schuld geven en vice versa.
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Dus nu je weet… 

• of je huis geschikt is voor een high end renovatie,
• wat het juiste moment is om aan een renovatie te 
• beginnen
• en wat de grootste fout is die huiseigenaren maken 
• waardoor een renovatie extreem uitloopt in kosten en 
• tijd

vraag je je misschien af hoe een fullservicebouwteam te 
werk gaat en wat er nodig is om van jouw woning een 
droomhuis te maken zonder dat je met allerlei losse 
partijen hoeft te werken.  Ontdek hier alvast de drie pijlers 
zodat je geen enkele stap mist.

Drie pijlers 
om van jouw 
woning een

droomhuis te maken
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Pijler 1: het 
adviesgesprek
Het doel van een 
adviesgesprek is om je 
woonsituatie te leren 
kennen én voor een fijne 
match met één van onze 
ontwerpers te zorgen. 
Onze VerbouwCoach 
zal met behulp van De 
Woning Wishlist alle 
woonfrustraties- en 
wensen op tafel krijgen. 
Want vaak wordt er 
eigenlijk er te veel met het 
visuele plaatje rekening 
gehouden, met wat de 
trend is op dat moment, 
in plaats van echt goed 
kijken naar wat wij de 
WoonFlow noemen: hoe je 
wilt leven in je huis. 

En door je beter te leren 
kennen, kunnen we een 
ontwerper selecteren 
die bij je ervaring heeft 
met jouw woonwensen, 
iemand die bij je past. 
In plaats van dat er een 
willekeurige ontwerper aan 
de slag gaat, waarbij je 
moet afwachten of er een 
klik is.
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Pijler 2: het voorontwerp, onze VerbouwRaad
Tijdens de ontwerpfase is het essentieel dat de 
technische en esthetische kant van de renovatie vanaf 
dag 1 op elkaar worden afgestemd. Daardoor zal het 
ontwerp altijd technisch haalbaar zijn en voorkom je dat 
er tijdens de uitvoering ongewenste verrassingen zijn.
Want vaak worden de technische vakmensen pas erbij 
gehaald als het contract al getekend is, waardoor fouten 
in het ontwerp niet tijdig worden getackeld en er later 
grote kostenposten kunnen ontstaan. 

Wat wij doen, is zorgen voor een werfleider die al vanaf 
de eerste dag aan de slag gaat mét het ontwerpteam, 
zodat we onnodige kosten en tijdverlies voorkomen.
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Pijler 3: de uitvoering
Het belangrijkste bij de uitvoering is dat de doorlooptijd zo 
kort mogelijk wordt gehouden. Wat hier vaak misgaat, is 
een versnippering in taken tussen verschillende partijen 
waardoor je ONDERBREKINGEN krijgt in je verbouwing, 
mogelijk ook misverstanden en discussies tussen de 
verschillende vakmannen. Dat kost veel tijd en energie en 
kan zelfs VERTRAGINGEN met zich meebrengen. Door alles 
in een hand aan te bieden worden alle bouwloten op 
elkaar afgestemd, zodat de doorlooptijd EFFICIËNT wordt 
georganiseerd.  

Daarenboven wil je 
ook weten wanneer en 
in welke volgorde de 
werken gebeuren, zodat 
je dagelijks leven tijdens 
de renovatieeperiode 
gewoon door kan 
gaan. Wat hier vaak 
misgaat is dat de 
planning in het voordeel 
van de aannemer 
wordt opgesteld. Bij 
InterieurKabinet bepalen 
we samen de fasering, 
zodat je nog op adem 
kunt komen in je eigen 
huis tijdens de werken.
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Wil je zelf heel wat tijd en energie steken in de zoektocht 
naar verschillende vakmannen? Je door heel wat 
technisch jargon en een kluwen aan vergunningen 
worstelen om uiteindelijk af te zien van een renovatie en 
in een woonsituatie te blijven waarmee je helemaal niet 
happy bent?

Of wil jij ook onze hulp om jouw woning te upgraden 
naar een droomhuis, zonder onnodige bouwstress en 
irritaties met verbouwpartners? 

Iedereen die zijn woondroom achterna is gegaan 
heeft zich door betrouwbare professionals laten 
begeleiden, dat kun je NIET in je eentje bereiken. Als je 
met ons aan de slag gaat, heb je één aanspreekpunt, 
een fullservicebouwteam dat verantwoordelijk is 
voor je VOLLEDIGE project. Zo vermijd je dat partners 
de verantwoordelijkheid van zich afschuiven of dat je 
onnodig tijd, geld en energie verliest.

Ben jij er klaar voor 
om je woondroom

achterna te gaan?
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Je persoonlijke woonwensen staan centraal 
en een ontwerper waarmee je een klik hebt 
werkt ze uit. Vanaf dag 1 werken de ontwerper en 
technische werfleider nauw met elkaar samen, 
zodat onnodige kosten en tijdverlies worden 
voorkomen.
Je dagelijks leven kan tijdens de verbouwing 
gewoon doorgaan, omdat we door fasering 
rekening houden met de bewoners. 
Je zult bij ons geen verrassingen in de kleine 
lettertjes tegenkomen. Sterker nog, meerwerk 
komt niet voor in ons woordenboek. En in de 
12 jaar dat we hoogwaardige renovaties doen, 
heeft nog nooit iemand aanspraak hoeven maken 
op onze boeteclausule. Want wij nemen in het 
contract op dat wij jullie een boete betalen als we 
de planning niet halen. 

1.

2.

3.

De garanties van InterieurKabinet
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Onze VerbouwCoach gaat 
graag met jou vrijblijvend 
in gesprek om te kijken hoe 
we jouw droomwens in 
vervulling kunnen laten 
gaan! 

Dus sta er even bij 
stil wat het voor jouw 
woonsituatie kan 
betekenen als je met een 
fullservicebouwteam gaat 
werken. Ik wil je adviseren 
om je niet langer te 
laten tegenhouden door 
alle vooroordelen of 
door eerdere negatieve 
ervaringen. Je bent maar 
één keuze verwijderd 
van een heerlijk huis dat 
aansluit bij jouw ideale 
lifestyle. 

Hoe zou jij het komende 
jaar kunnen wonen als je 
mijn aanbod aanneemt 
om je verder te helpen? 

Maak direct een 
afspraak voor een 
gratis gesprek.
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