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Welkom

Beste lezer,

Tja, een nieuwe thuis zoeken, het is geen makkelijke oefening. Het is
een pad van veel vragen en wikken en wegen, want jouw keuze heeft een
grote invloed op je leven. Maar laat me jou geruststellen: wij zijn er om jou
te helpen en dat pad wat te effenen! Je kan rekenen op onze jarenlange
ervaring en een ijzersterk team dat zich met veel passie smijt om van jouw
woning een echte thuis te maken. We maken dit magazine met veel liefde
om jou wat tips te geven en inkijk in waarvoor wij bij Durabrik staan. Ik vat
even samen wat je in deze editie kan vinden.
Stijgende energieprijzen, strengere energienormen en nieuwe
ontwikkelingen in de coronacrisis. Het is dagelijkse kost op het nieuws.
In turbulente tijden zoals deze is het belangrijker dan ooit om een warme,
veilige thuis te kunnen creëren. Eentje die bovendien helemaal voorbereid
is op een duurzame en energiezuinige toekomst.
Maar hoe maak je een woning futureproof? Je nummer één prioriteit
blijft je comfort. Creëer een thuis waar je je goed in voelt met een
gezond binnenklimaat, een mooie inrichting en veel natuurlijk daglicht.
Bovendien is het belangrijk om vooruit te kijken. De energieprijzen blijven
stijgen, maar met zonnepanelen, een warmtepomp en slim waterverbruik
raken ze je minder en minder. Aan het einde van de rit zijn deze
energievriendelijke investeringen het meer dan waard. Je vindt er meer
over in deze editie van ons magazine.

Veerle Pannekoek
Senior marketeer Durabrik
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BOUWEN

Bij een sleutel-op-de-deur
formule ga je met één
partner in zee om je huis of
appartement te bouwen.
Er doen over dit concept
heel wat verhalen de ronde,
maar wat klopt en wat
klopt niet?
Je leest het hier.
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Sleutel-op-de-deur,
wat is ervan aan?
Ze zeggen dat...

… je bij een sleutel-op-de-deur
zelf niets hoeft te doen.
BIJNA JUIST!

Denk aan je keuken, badkamer-

Je bouwpartner organiseert inder-

goed hoe je de stijl die jij mooi vindt,

... een sleutel-op-de-deur woning
de eerste tien jaar geen onderhoud
vraagt.
HELEMAAL JUIST.

daad het hele proces, van bouwaan-

kan toepassen in je interieur, dan

Omdat alles nieuw is, heb je de eerste

vraag tot afwerking. Administratie,

helpt de interieuradviseur van je

tien à vijftien jaar geen onderhouds-

planning, premies en opvolging, daar

bouwpartner je daarbij. Hij of zij

kosten. Als je woning voorop loopt op

hoef jij je niets van aan te trekken.

inspireert en begeleidt je om de puzzel

de strenge energienormen van de toe-

Lekker makkelijk en geruststellend

van je nieuwe thuis mooi in elkaar te

komst, zijn er de eerste jaren ook geen

als je zelf geen tijd, zin of ervaring

leggen.

ingrijpende energierenovaties nodig.

meubels, vloeren, trap, binnendeuren en verlichting. Weet je niet

hebt met bouwen. Alleen het plezierigste werkje is voor jou, wanneer je

... de prijs en timing van een

leuke materialen mag gaan kiezen
voor de inrichting van je interieur.

sleutel-op-de-deur woning
op voorhand vastliggen.
KLOPT!

... je alles zelf kan kiezen bij een

Je krijgt op voorhand een gedetail-

sleutel-op-de-deur.
NIET ALLES, MAAR TOCH
HEEL VEEL.

leerde offerte en timing, zodat je

Niet alle bouwfirma’s staan even ver

precies weet waar je aan toe bent.

in het aanbieden van energiezuinige

Dankzij de wet-Breyne heb je ook

woningen. Juist kiezen maakt een

Bij sleutel-op-de-deur bepaalt de

financiële garanties wanneer er iets

groot verschil voor je energiefactuur

architect de stijl en indeling. Het

goed fout zou lopen tijdens de bouw.

en het waardebehoud van je huis.

aanbod aan woningen binnen een

Wil je de werken wat meevolgen?

verkaveling is echter meestal zodanig

Dat kan bij Durabrik via je online

gevarieerd, dat je best veel keuze

klantenportaal.

TIP

Check zeker de
energieprestaties als
je sleutel-op-de-deur
woningen vergelijkt.

hebt qua stijl, aantal kamers, garage
of carport, en zo meer. Bovendien

Verderop in dit magazine (p. 30)

kan je de meeste materialen voor de

lees je hoe je je budget voor een

afwerking zelf kiezen.

nieuwe woning kan bepalen.

MEER WETEN OVER HET CONCEPT EN DE VOORDELEN VAN SLEUTEL-OP-DE-DEUR?
SURF NAAR DURABRIK.BE

LEVEN

“Sleutel-op-de-deur
met Durabrik, dat betekende
voor ons: geen zorgen
en veel inspraak”
Valérie en Angelo woonden jaren in het
centrum van Knokke. Ze hadden genoeg
van de drukte en parkeerproblemen in
de populaire badplaats en wilden graag
wat meer in de natuur gaan wonen.
Via reclame op Facebook botsten ze op
het project in Moerkerke. Toen ze de
verkaveling en de plannen zagen, waren
ze helemaal in de wolken.

VALÉRIE EN ANGELO, KLANTENVERHAAL UIT MOERKERKE
Waarom waren jullie op zoek naar
een nieuwe woning?
Valérie: “We zijn lang in Knokke
gebleven omdat de school van de
kinderen in onze straat gelegen was.
Nu de kinderen wat ouder zijn en ze
zelf met het openbaar vervoer naar
school kunnen, vonden we het tijd om
wat meer in het groen te gaan wonen.
We begonnen onze huizenjacht rond
Knokke, maar we kwamen al snel tot de
conclusie dat de vastgoedprijzen er veel
te hoog liggen. De keuze was dan ook
snel gemaakt om het iets verder te gaan
zoeken.”

Waren er specifieke eisen waar jullie
huis aan moest voldoen?
“Het huis moest een praktische

mogelijk qua indeling en inrichting.

indeling hebben, beschikken over een

Zo hebben we de keuken volledig

oprit en een ruime tuin met terras.

aangepast en hebben we in onze

We hebben een tijd gedacht om een

slaapkamer plaats gemaakt voor een

oude woning te kopen en volledig op

dressing. We hebben de kans gekregen

te knappen, maar als je alle kosten

om er volledig ons ding van te maken.”

“We hebben de kans
gekregen om er volledig
ons ding van te maken.”

optelt, komt een renovatie al snel
duurder uit dan de prijs van een
nieuwbouwwoning. Daarom hebben

Zouden jullie Durabrik aan familie of
vrienden aanraden?

we toch de keuze voor nieuwbouw

“We zijn nog steeds erg enthousiast

gemaakt. Wanneer je intrekt is alles

over de samenwerking met

meteen in orde en je bent jarenlang

Durabrik en zouden zo opnieuw in

gerust.”

een nieuwbouwverhaal stappen.
We hebben Durabrik ondertussen

Wat gaf jullie de doorslag om met
Durabrik in zee te gaan?

ook al aan een aantal bevriende

“Het is de locatie van het project die de

vrienden was zelfs zo enthousiast dat

Waarom voelen jullie jullie hier
100% thuis?

doorslag gaf. Dankzij de doodlopende

ze prompt besloten om een woning

“We leven in een oase van rust,

straat is het hier enorm rustig. Er is

in hetzelfde project in Moerkerke te

middenin het groen en omgeven

veel groen en niet te veel bebouwing

kopen. Leuk voor ons natuurlijk, want

door fijne mensen. Elke werkdag

rondom het project. Tegelijkertijd

we wonen nu maar een paar huizen van

opnieuw kijk ik ernaar uit om thuis

zitten we overal dichtbij. De bushalte

elkaar.”

te komen, te kunnen genieten van de

huizenzoekers getipt. Een koppel

mooie omgeving en volledig tot rust

is vlakbij, we hebben een bakker en
apotheker om de hoek en het station

Wat is jullie favoriete plekje in huis?

is op fietsafstand. Door de gezellige

“Mijn favoriete ruimtes in huis zijn

dorpssfeer hebben we een goede klik

100% zeker de keuken en de living. De

met onze buren. Dat is toch altijd wel

ruime inrichting is volledig ons ding

mooi meegenomen. Het is ook een

en dankzij de grote ramen genieten we

groot pluspunt dat Durabrik alles van

heel de dag door van natuurlijk licht. Ik

je overneemt. Jij hoeft je helemaal

ben echt enorm fier op het resultaat dat

nergens zorgen om te maken, terwijl je

we neergezet hebben. Het is werkelijk

toch veel inspraak krijgt. Er was veel

alles waar we ooit van droomden.”

te komen.”

MEER KLANTENVERHALEN?
Surf dan naar onze referenties op
durabrik.be
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Binnenkijken in …

Moerbeke
In dit kijkappartement hebben we gekozen
voor wit als hoofdkleur, om het interieur
heel fris te houden, en een aantal zwarte
accenten. De parketvloer zorgt voor een
warme en natuurlijke toets. De open keuken,
eetkamer en living lopen in elkaar over en
vanuit ieder hoekje heb je een schitterend
zicht op het terras dat uitkijkt over de
parktuin, het water van de Moervaart en de
velden. In de master slaapkamer zijn kasten
ingebouwd om maximale opbergruimte te
bieden. De tweede kamer is hier ingericht
als gezellige kinderkamer, maar ze zou
ook perfect dienst kunnen doen als bureauof hobbyruimte, of als
dressing. Bekijk bij je
bezoek zeker de trendy
meubeltjes op het gezellige
terras en geniet van het
unieke uitzicht.”
Dit kijkappartement
bevindt zich op de eerste
verdieping van residentie
De Zoete Vaart I, aan de
ingang van de site.
Sofie,
interieuradviseur

BENIEUWD NAAR MEER?
Surf snel naar durabrik.be/kijkwoningen en ontdek al onze andere kijkwoningen en -appartementen.

SLIM BOUWEN
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Zo haal je

MAXIMAAL

voordeel uit
de oriëntatie van je huis
Zonlicht is goed voor ons mentaal
en fysiek welzijn. Als de indeling
van je woning goed is afgestemd
op de oriëntatie van de zon, wordt
iedere ruimte een comfortabele
plek. Een ruimte die je bovendien
op de meest efficiënte manier kan
verwarmen en koelen.

SLIM BOUWEN

Volg het draaien van de zon

Noord

De noordkant van je woning is zonder

Laat de zon je leefritme volgen. Ruimtes die je ’s ochtends nodig hebt, zitten

twijfel de koudste en de donkerste

idealiter aan de oostkant. Kamers waar je voornamelijk ’s avonds vertoeft,

kant van het huis. Daar vind je dus

komen in het westen van de woning. Zo word je in de slaapkamer wakker

best de ruimtes waar minder geleefd

met de zon op je snoet, laat je de woonkamer en de keuken overdag baden in

wordt. Denk aan de berging, technische

het licht en geniet je ’s avonds in de tuin van de zonsondergang. Een tweede

ruimte, garage en het toilet. Ook

belangrijke vuistregel is om je huis open te maken naar het zuiden en

trappen en gangen zijn geschikt voor

gesloten naar het noorden.

een noordelijke oriëntatie. Om de
beperkte natuurlijke warmte optimaal
te benutten, is een gesloten constructie

N

met slechts enkele kleine ramen hier de
beste optie.

O
Z
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Oost

Een oostelijke oriëntatie is ideaal voor
de slaapkamers. ’s Morgens sta je op
met de zon, ’s middags en ’s avonds
valt er minder licht binnen en zakt
de temperatuur wat. Zo is de kamer
donker en koel wanneer je gaat slapen.
Perfect voor een goede nachtrust, en
zeker voor die van baby’s en kinderen.

Zuid

het zuiden. De zon doet de temperatuur

“Het leukste plekje in huis is zonder twijfel
de living en de eetplaats. Die baden in het licht
en vanuit onze zetel kijken we uit op het bos
van Lembeek.”

achter het glas oplopen. Ideaal in de

Loïc, kocht samen met Stéphanie een Durabrik-woning in Tubeke.

De woonkamer en keuken zijn dan weer
het best op zijn plek aan de zuidkant.
Hier slorp je het meeste zonlicht op.
Ook grote raampartijen richt je best op

winter, want je zal de verwarming
minder hoog moeten zetten. In de
zomer is het andere koek, want dan wil
je natuurlijk net de koelte in huis zo
veel mogelijk bewaren. Hier voorzie je
best rolluiken of screens om de hitte
zo goed mogelijk buiten te houden.

Duurzaam gebruik
van de zon

West

Bij de bouw van onze Durabrik-woningen houden we maximaal

In de ruimtes met een westelijke

natuurlijk licht en warmte kan genieten. Met een goede

oriëntatie geniet je van de middag

oriëntatie kan je bovendien ook energie besparen. Als er

tot zonsondergang van de zon. Je

langer natuurlijk licht binnenvalt, hoeven de lampen minder

eetkamer, kantoor of studeerkamer

snel aan en kan je de verwarming gerust enkele graden lager

zijn hier dus perfect gelegen. Ook voor

zetten. Voordelig voor je portemonnee én voor het milieu. Om

de tuin is een westelijke oriëntatie

echt alles uit de zon te halen, leggen wij op al onze woningen

een goed idee. Houd bij de keuze van

zonnepanelen. Die nemen het meeste zonlicht op als ze onder

je planten wel rekening met grote

een hoek van 15° tot 50° liggen en gericht zijn op het zuidoosten

temperatuurverschillen in de zomer en

of het zuidwesten. Verbruiken doe je best wanneer de zon op z’n

de winter.

hoogst staat.

rekening met het draaien van de zon, zodat jij optimaal van

Om je optimaal comfort te garanderen, besteden we bij
de bouw van onze woningen voldoende aandacht aan de
geschikte oriëntatie.

BENIEUWD NAAR ONZE PROJECTEN?
SURF NAAR DURABRIK.BE

Licht
in huis?
Natuurlijk licht is dé basis van optimaal
wooncomfort. Het heeft op elk moment nét
de lichtsterkte die je lichaam nodig heeft
voor een gezond bioritme. Geen enkel
kunstlicht kan dat evenaren. Bovendien
maakt je lichaam dankzij daglicht
serotonine aan, het gelukshormoon.
Deze stof stimuleert het gevoel van
tevredenheid, je eetlust en je concentratie.
Bovendien verlaagt het je stressniveau.
Daar word je toch alleen maar blij van?

Ja graag natuurlijk!

15

ENERGIEZUINIG WONEN

Zo ga je slim om met

water

Droge zomers met een hittegolf hier en
daar zijn tegenwoordig meer regel dan
uitzondering. We kunnen dus maar beter
zuinig omgaan met water. Hier zijn enkele
makkelijke tips voor een slim watergebruik
bij je thuis. Wij passen ze alvast toe in onze
woonprojecten.

1.
Minder water met een
waterbesparende kraan
Deze kranen voegen lucht toe aan de
waterstraal. Ze blijft even mooi, maar er
stroomt wel minder water door de kraan.
Wij installeren in de badkamer ook zeker
een waterbesparende douchekop.

2.
Regenwater houdt je waterfactuur
betaalbaar
Het is gratis, en het is zachter voor je
kleren, installaties én leidingen. Niets
dan voordelen dus. Omdat het toilet,
de wasmachine en de buitenkraan
aangesloten zijn op regenwater, bespaar
je in een Durabrik-woning al snel 55% op
je waterfactuur.
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Zorg dragen voor
het milieu, dat doen
we samen
Durabrik ondersteunt haar klanten om zo energiezuinig mogelijk
te wonen en te leven. Andersom helpen onze klanten ons om de
energiezuinige technieken die we in onze woningen installeren, steeds
beter af te stemmen op de behoeften van de bewoners.
In ons woonproject in Sint-Ulriks-Kapelle kregen de eerste zes
kopers gratis een thuisbatterij geïnstalleerd. In ruil mogen wij via het

3.

energiemanagementsysteem vijf jaar lang hun energieverbruik meten.
De data die we op deze manier verzamelen, zijn cruciaal om het systeem
van de thuisbatterijen steeds beter te maken.

Groendaken als natuurlijke airco
Een groendak ziet er niet alleen leuk
uit, het absorbeert en zuivert ook het
regenwater en vertraagt de afvoer naar
het riool. In de zomer laten de plantjes
op je dak de temperatuur in huis wat
zakken, ze dempen omgevingsgeluid,
zuiveren de lucht en verlengen de
levensduur van je dak. Genoeg redenen
om onze daken waar mogelijk groen
te maken.

4.
Regenput met infiltratiebekken

Woonproject Sint-Ulriks-Kapelle

Als je regenput na een stortbui vol zit,

Op een boogscheut van de E40. Verrassend groen en rustig.

vang je het overtollige regenwater op in

Neusje van de zalm op vlak van energiezuinigheid.

een infiltratiebekken. Daar krijgt het
kostbare water rustig de tijd om in de

• Halfopen woningen met 3 slaapkamers

bodem te dringen zodat het niet verloren

• Energieneutraal wonen

gaat. Ook wadi’s en waterdoorlatende

• Aangelegde oprit, terras en tuinberging inbegrepen

verharding in onze verkavelingen zorgen

• Zonnepanelen en warmtepomp voorzien

dat de omgeving niet uitdroogt.

• Thuisbatterij met energiemanagementsysteem mogelijk

NIEUWSGIERIG NAAR HET WOONPROJECT IN SINT-ULRIKS-KAPELLE OF ANDERE NIEUWBOUWPROJECTEN ?
NEEM EEN KIJKJE OP DURABRIK.BE

WONEN

De mooiste

Interieurtrends
van 2022

Op zoek naar inspiratie voor de inrichting van je woning?
Wij zetten de mooiste trends voor je op een rijtje, zodat je helemaal mee bent
met de nieuwigheden in interieurland.

De seventies are back

Liever minimalistisch

De interieurtrends van de jaren

Heb je het niet zo voor prints en

zeventig zijn helemaal terug. Denk

weelderige stoffen? Een minimalistisch

vrolijke patronen, warme kleuren

interieur is gelukkig ook in. Ga voor een

en ronde vormen. Maak je woning

zacht kleurenpalet, strakke vormen en

knus en gezellig met interieurspullen

minimalistische inrichtingen. Zorg in een

in velvet, rotan of kurk en aaibare

ruimte voor één blikvanger en hou de rest

stoffen zoals teddy, bouclé en

eerder sober.

ribstof. De kleur van de seventies?
Dat is vast en zeker oranje, maar
in een modernere versie wordt dat
terracotta. Voor al dit leuks hoef je
geen fortuin neer te leggen. In de
tweedehandswinkel vind je vast
enkele stijlvolle vintage stukken.

Ga voor duurzaam
We willen allemaal goed voor onszelf
en voor de planeet zorgen. En hoe doe
je dat beter dan ook in je interieur
duurzame keuzes te maken? Ga

Luxe in de badkamer

voor duurzame materialen zoals

Persoonlijkheid boven

In 2022 gaan we voor een

mangohout, bamboe, glas of mycelium

Je hoeft de laatste trends niet te volgen om

streepje luxe in de badkamer,

leer gemaakt van paddenstoelen en

een mooi interieur te creëren. Meer zelfs, hoe

met een vrijstaand bad,

meubels gemaakt van gerecycleerde

meer je er van jezelf in stopt, hoe beter jij je er

inbouwkranen en tegels in

PET-flessen. Koop dus bewust en kies

thuis voelt. Ga dus gerust voor die vondst uit de

marmerlook. Dé tip van onze

ook steevast voor kwaliteit. Want

tweedehandswinkel of geef dat erfstuk van oma

interieuradviseur Zita? Plaats je

met toestellen en materialen die lang

een mooi plaatsje. Het is misschien niet helemaal

tegels in een visgraatmotief voor

meegaan, bieden we tegenwicht aan

spik-en-span, maar wel des te meer duurzaam en

een luxueus effect.

de wegwerpcultuur.

persoonlijk.

NOG INSPIRATIE NODIG VOOR JE THUISKANTOOR?
BLADER SNEL DOOR NAAR PAGINA 21 VOOR HANDIGE TIPS OM JE HOME OFFICE LEUK IN TE RICHTEN.

INTERVIEW DENC-STUDIO
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Anders bouwen laat meer

Ruimte voor mensen en groen
Vrije ruimte om te wonen wordt schaars in ons land. Dus moeten
we er verstandig mee omspringen. “Het ruimtelijk rendement
optimaliseren”, noemt Bart Cobbaert dat. Hij is een van de bezielers
van DENC-STUDIO en in België een grote naam op het vlak van
duurzaam en energiezuinig bouwen. In dit interview stelt hij enkele
alternatieven voor die meer ruimte laten voor mensen en groen.

“Een groot perceel met een grote tuin

zijn ligbad af te spoelen, maar daar

achteraan (die we met moeite kunnen

beneden voor terecht kan. In een

onderhouden), een zijstrook (die we

gemeenschappelijke fietsenstalling

niet gebruiken) en een voortuin (die we

met een fietsdouche en oplaadpunten.

verharden voor onze drie auto’s voor de

Als je een hoogbouw afwisselt met

deur)… Die tijd is voorbij. We moeten

lagere gebouwen, krijg je bovendien

denser bouwen”, zegt Cobbaert.

een veel interessantere skyline. Eén
toren werpt ook minder schaduw en

“Als we ruimte willen creëren voor groen
en ons niet blauw willen betalen aan een

vooral: hij maakt ruimte voor groen

Bart Cobbaert

waar de hele buurt kan van genieten.”

huis, kunnen we maar beter afstappen van
enkele oude gewoontes. Zoals de garage

meer hoogbouw. “Ik heb het dan

of parkeerplek voor de deur, zonde van de

wel over woontorens met hetzelfde

Schakelwoningen:
twee huizen op één grond

ruimte en het uitzicht.

comfort als een eengezinswoning.

“Op heel wat percelen mag je rijhuizen

Zodat de mountainbiker niet met

met drie bouwlagen bouwen. Maar

Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck

zijn fiets vol modder de lift in moet

voor veel Belgen is een huis van drie

pleitte volgens Cobbaert terecht voor

om hem op de twaalfde verdieping in

hoog gewoonweg te duur. Dus houden

INTERVIEW DENC-STUDIO
ze het bij twee lagen en gaat er ruimtelijk
potentieel verloren. Dat is een gemiste
kans.
Met DENC-STUDIO durven we te
kiezen voor alternatieve woonvormen
zoals schakel- of stapelwoningen. We
schakelen de huizen bovenop elkaar,
zoals bij een spelletje Tetris. Zo bouw
je in plaats van één, twee huizen per
grond en verdeel je de grondprijs over
twee gezinnen. Mensen wonen in zo’n
schakelwoning niet volledig apart,
maar ook niet samen met heel veel
buren. Er is geen vereniging van medeeigenaars, geen gedeelde kosten voor lift
en trappenhal… Elke woning heeft zijn
eigen ingang en een eigen buitenruimte,
maar je kent tenminste wel je buren.”

Split-level: kleine footprint,
verrassend veel licht en comfort

beperkt te houden, is een split-level

“Elk huis zou iets universeels moeten hebben. Zodat het niet
na de eerste eigenaar afgedaan heeft, maar altijd weer nieuwe
mensen aanspreekt.”

woning. “Het zijn rijwoningen met een

Bart Cobbaert - DENC-STUDIO

Een andere manier om ruimtelijkheid
te creëren maar toch de footprint

bescheiden grondoppervlak, maar met
drie bouwlagen en binnenin verrassend

het project in Gentbrugge, een park voor

parkwoningen ook nog een andere

veel licht en ruimtelijkheid. In sommige

de deur liggen hebt. Daarom kozen we

woontypologie. “Het is een variant

kamers van zo’n split-level waan je je

daar voor een split-level parkwoning. Het

op de klassieke rijwoning met op het

in een herenhuis. Dat komt omdat de

grote raam zit niet op het gelijkvloers,

gelijkvloers de typische uitbouw naar

plafonds niet overal op hetzelfde niveau

maar in de living op de eerste verdieping.

achteren. In ons ontwerp zit die uitbouw

zitten. De eetplaats kan bijvoorbeeld

Die kamer voelt echt aan als een

vooraan en verschoven we de bovenbouw

gerust anderhalve keer hoger zijn dan de

loge, met uitzicht op het park en toch

naar achteren. Zo krijg je een leuke

hal, met veel licht en een mooi contact

voldoende privacy, want één hoog kan

hobby- of bureauruimte met daarvoor

met de tuin. Of, waarom niet, met het

niemand rechtstreeks binnenkijken.

een dakterras met zicht op het publieke

park voor de deur!”

De living kijkt aan de andere kant ook

park voor de deur. Alle huizen in het

uit over de keuken en eetplaats richting

project hebben elk hun eigen karakter,

Zo’n park is er bijvoorbeeld bij het

de tuin. Zo heb je quasi overal in huis

maar vormen samen een mooi geheel.

Durabrik-project in de Jean Jaurèslaan

contact met de buitenruimte, iets wat

Ze zijn niet banaal, geen dertien in

in Gentbrugge. “De Belg wil terecht

in een klassieke rijwoning zelden het

een dozijn, en tegelijk ook voldoende

privacy in zijn woonst. Maar het

geval is.”

universeel om doorheen de tijd meerdere

gevolg is wel dat het straatbeeld een

gebruikers en generaties te kunnen

aaneensluiting vormt van gesloten

Creatief met klassiekers

voordeuren en garagepoorten. Alle focus

In het Durabrik-project in de Jean

is naar achteren gericht. Maar dat is op

Jaurèslaan in Gentbrugge integreerde

z’n zachtst gezegd zonde als je, zoals in

DENC-STUDIO naast split-level

aanspreken.”

NIEUWSGIERIG NAAR DIT WOONPROJECT IN GENTBRUGGE OF ANDERE NIEUWBOUWPROJECTEN IN DE BUURT?
NEEM EEN KIJKJE OP DURABRIK.BE

WONEN
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home office
Vijf tips om je

leuk in te richten

Een fijne werkplek vind je
tegenwoordig niet alleen op
kantoor, maar ook steeds
vaker thuis. Hoog tijd dus
om je thuiswerkplek zoals de
rest van je woning leuk in te
richten. Maar hoe doe je dat?

Wat als een aparte werkplek
niet lukt?
Wees creatief! Kies bij voorkeur een
‘verloren’ plekje waar je gezinsleden

1.

Zet planten op je bureau. Het
is wetenschappelijk bewezen
dat groen op je werkplek je
productiever maakt.

niet voortdurend moeten passeren.
Liefst een met goed internet en zo veel
mogelijk natuurlijk licht. Misschien
is er op de overloop wel ruimte voor

2.

Geef de spullen op je bureau een
vaste plek. Dat biedt structuur in
je hoofd.

een kleine tafel of vind je op zolder een

Creëer je eigen aparte werkplek

rustig plekje. Zelfs de ruimte onder de

Een apart plekje voor je home office helpt

trap, een vergeten bergruimte of een

je om productiever te werken én om werk

nis tussen twee kasten kan dienstdoen

en privé toch een beetje gescheiden te

als thuiskantoor. Gebruik bijvoorbeeld

houden. Een werkruimte die gescheiden

een (rol)kastje om je werkplek mee af te

is van je leefruimte is uiteraard ideaal.

bakenen.

Je doet de deur dicht en je bent ‘op het
werk’. Na je werkdag laat je je spullen
gewoon liggen en de volgende dag zie je

Een gezellige én efficiënte
home office

meteen waar je gebleven was.

Nu je een geschikt plekje in huis hebt

3.
4.

Bij thuiswerken gaan alle dagen
al gauw op elkaar lijken. Zet een
leuke kalender op je bureau om de
dagen van de week bij te houden.
Kan je je spullen ’s avonds niet
laten liggen, stop dan alles
netjes in een box en je hebt het
de volgende dag snel weer bij de
hand.

gevonden, kan je beginnen nadenken
over de gezellige inrichting ervan!

Geef je home office een

Hier zijn vijf eenvoudige tips:

persoonlijke touch met een toffe

5.

tekening van je kinderen of een
leuke vakantiefoto. Want af en toe
eens wegdromen, dat hoort
er ook bij!

DUBBELINTERVIEW

Broer en zus Callens over hun

Familiebedrijf
Joost en Claudia Callens lijken elkaars
tegenpolen. Hij een vat vol creatieve
ideeën en plannen, zij nuchter,
bedachtzaam en doortastend. Maar
vergis je niet… Broer en zus zijn even
gedreven om met hun familiebedrijf
mensgericht en toonaangevend te zijn en
voor hun klanten een warme thuis te
creëren.

Waar halen jullie het meeste energie
en fun uit in jullie job?

spontaan met een oplossing of een idee
op de proppen komen.”

Claudia: “Er zijn ongelofelijk veel zaken
waar ik energie en fun uit haal. Dat

Joost: “Ik haal uit heel veel zaken

gaat van de aankoop van een grond, tot

energie en plezier. Ik leef helemaal op

de verkoop van een woning. Gronden

als er nieuwe ideeën opborrelen, die we

vormen de grondstof van ons bedrijf,

dan samen uitwerken tot iets moois,

maar ze zijn heel schaars. Daarom geeft

zoals een nieuwe afdeling of een nieuw

het altijd een kick als het lukt om een

merk. Door mijn verleden als verkoper

grond aan te kopen en de vergunningen

bij Durabrik krijg ik ook nog altijd

rond te krijgen. Ik vind het ook elke

een warm gevoel bij elke nieuwbouw,

keer weer heerlijk als we voor klanten

renovatie of energieoplossing die we

een thuis mogen bouwen. Hun dromen,

verkopen. En als klanten dan tevreden

hun wensen, wat hen drijft en hoe het

zijn over onze samenwerking en ze ons

verhaal van zo’n verkoop tot stand komt,

een positieve aanbeveling geven, daar

daar hou ik van. En als diezelfde klanten

doen we het voor. Recent kregen we

dan bij de oplevering fier met een duim

ook van onze eigen medewerkers een

omhoog voor de foto poseren, dan is

heel mooie erkenning als Great Place

dat ongelofelijk mooi. Ook een boeiend

to Work®. Ook dat doet mij veel plezier,

gesprek, met medewerkers bijvoorbeeld,

net als het feit dat ik mensen kan zien

geeft mij energie. Net zoals collega’s die

groeien en openbloeien.
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Wat bewonderen jullie aan elkaar?

grondeigenaars om met ons in zee

Joost: “Da’s waar. De emoties van

Claudia: “Ik bewonder Joost om zijn

te gaan. Daarnaast is Claudia heel

vroeger thuis aan de keukentafel,

ongelofelijke drive en enthousiasme.

zorgzaam, dat zie je vooral in kleine

laaien nu soms op aan de

Hij begeestert mensen. Ook de manier

dingen. Ze geeft graag attenties en pikt

vergadertafel. Wij hebben er zelf

waarop hij naar de wereld kijkt en zich

zaken op uit het leven van mensen om

niet zo’n probleem mee want met

erdoor laat inspireren, de zoektocht

te helpen. Verder is ze kritisch, sportief

één woord of zelfs maar één blik

naar zichzelf, zijn kracht om door te

en ze kan heel goed om met druk. Beter

laten we de discussie ook zo weer

zetten en altijd weer nieuwe uitdagingen

dan ik.”

achter ons. Vooral andere mensen

aan te gaan, vind ik straf. Als Joost de top
van een berg heeft bereikt, ziet hij daar

hebben het er soms lastig mee.
Voor de rest gaat Claudia soms op

alweer andere bergtoppen die hij wil

Wat is voor jullie het moeilijkste om
als broer en zus samen te werken?

beklimmen.”

Claudia: “Ik zie eigenlijk vooral

Dat is haar kritische ingesteldheid

voordelen. Zonder woorden weten we

waarmee ze tegengas geeft. Goed

Joost: “De aankoop van gronden is een

wat er in de ander omgaat. Elkaars

natuurlijk, maar soms te snel naar

moeilijk proces, maar Claudia heeft

klankbord zijn. De keerzijde is dat we

mijn goesting. Voor de rest beschouw

veel veerkracht en is oplossingsgericht

ook mekaars kleine kantjes kennen. We

ik het vooral als een sterkte om

om altijd opnieuw door te gaan.

houden ons minder in voor mekaar en

samen het bedrijf van onze familie

Haar betrouwbaarheid overtuigt

gaan soms te snel in de emotie.”

ver uit te bouwen.”

de rem staan als ik voluit wil gaan.

“Het mooie aan mijn job
vind ik nog altijd dat we een
thuis kunnen creëren voor
mensen.”
Claudia Callens, 51 jaar,
aandeelhouder van Camino en
directeur Gronden bij Durabrik.
Eindverantwoordelijke voor de
aankoop, verkaveling en ontwikkeling
van nieuwe bouwgronden.

Hoe challengen jullie elkaar in jullie
job?

Wat hebben jullie de afgelopen
periode geleerd?

Claudia: “Ik ben vooral trots op hoe we

Joost: “Ik heb er doorgaans geen moeite

Joost: “Angst is altijd een slechte

om in het begin van de pandemie

mee om mensen te challengen, maar bij

raadgever en dat je beter rustig

problemen aan te pakken. Met veel zorg

Claudia ligt dat anders. We zijn elkaars

blijft in plaats van te panikeren.

voor onze mensen en ons bedrijf. Trots

evenknie op aandeelhoudersniveau,

Bij een plotse crisis zoals de eerste

ook op onze fenomenale veerkracht en

maar als CEO heb ik mijn rol als

lockdown ga je natuurlijk in een soort

op hoe sterk we nu staan. De crisis heeft

eindverantwoordelijke te spelen. Het

overlevingsmodus, maar door rustig

ons dus ook veel gebracht.”

helpt om te benoemen vanuit welke rol

te blijven en te vertrouwen op elkaar

Joost: “Die veerkracht bij gans het team

ik haar iets vraag of zeg. De enige, echte

en op je medewerkers, kom je tot het

was inderdaad fenomenaal. En ook

challenge die ik mijn zus geef vanuit mijn

voortschrijdend inzicht dat alles ook

het feit dat we meteen op grote schaal

eigen passie voor groei en ontwikkeling,

weer op zijn pootjes terechtkomt.

van thuis uit operationeel waren. Dat

is om de lat altijd net een tikkeltje hoger

Een crisissituatie maakt je ook

thuiswerken is trouwens een blijver.

te leggen, om ambities net iets feller uit

sterker, het geeft je energie en nieuwe

Een evenwichtig hybride systeem, daar

te spreken.”

ideeën. Zo hebben we het afgelopen

staan wij zeker achter omdat we de vele

jaar verschillende nieuwe bedrijven

voordelen ervan zien.”

Claudia: “Ik challenge Joost vooral door
mijn kritische stem te laten horen, maar
veel uitdaging heeft hij niet nodig. Hij
legt de lat vanzelf al hoog. Ik ben vooral
blij dat ik zijn klankbord kan zijn.”

opgericht.”

samen het voortouw genomen hebben

DUBBELINTERVIEW
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Wat zien jullie in jullie job en voor
Durabrik als de grootste uitdagingen
voor de toekomst?

voor ons is om stilaan de overdracht

met de Toontjeshuizen, aangepaste

van ons familiebedrijf aan de volgende

woonoplossingen voor mensen met

generatie voor te bereiden. We willen dat

een beperking die zelfstandig willen

Claudia: “Voor mij is dat zonder meer de

zo goed mogelijk doen door onze kennis

wonen. Daarnaast heb je ook nog the

bouwshift in 2040. Vanaf dan zullen we

door te geven en geleidelijk de rol als

war for talent waar wij als bedrijf

niet meer op open ruimte mogen bouwen

coach op te nemen zodat medewerkers

al heel lang op inzetten, en het feit

en dat voel je nu al. Grond is schaars

binnen onze groep een mooie toekomst

dat we natuurlijk elke dag de liefde

en vergunningsprocessen verlopen

kunnen uitbouwen.”

van onze klanten moeten blijven

moeizaam. Maar dat houdt ons niet

winnen. Uitdagingen genoeg dus, maar

tegen, samen met de andere bedrijven

Joost: “De grootste uitdaging voor mij is

daarnaast ook nog wat van het leven

van Camino blijven we woonoplossingen

de uitbouw en groei van Camino, dat een

blijven genieten.”

bieden voor onze klanten. Dat hebben

partner voor het leven wil zijn voor alles

we tijdens de pandemie wel bewezen

wat met wonen, bouwen en verbouwen

Wat is voor jullie thuiskomen?

en daar blijf ik sterk in geloven. Want

te maken heeft. Daarnaast is er nog

Joost: “Een thuis is voor mij een warme

mensen een echte thuis bieden, dat is

veel werk te doen rond circulariteit,

en gezellige plek waar je helemaal

en blijft heel waardevol. Onze klanten

duurzaamheid en dienstbaarheid.

jezelf kan zijn. Thuis betekent ook

dromen van een ruim appartement of

Ik geloof dat bedrijven van de

verbinding, en vrijheid om te doen

een huis met een tuin waar zij zich thuis

toekomst ook hun maatschappelijke

wat je het allerliefste wil. Omdat

voelen. Die droom zullen wij blijven

verantwoordelijkheid durven op te

onze mensen veel tijd in ons bedrijf

helpen waarmaken, daar heb ik alle

nemen en iets willen terugdoen voor de

doorbrengen, willen we ervoor zorgen

vertrouwen in. Een andere uitdaging

maatschappij. Wij doen dat onder andere

dat ze zich hier thuis voelen.”
Claudia: “Ik kom graag thuis. Zeker als
de kinderen thuis zijn en er een kaarsje
brandt of ze gekookt hebben. Dan
kunnen we bijpraten en het gezellig
maken. Thuis is een plek waar ik rust
vind. Dat kan voor mij trouwens ook
in een mooi gebouw of in de natuur. Ik
denk er vaak aan hoe mooi mijn job is
om voor mensen zo’n warme plek te
kunnen creëren.”

“Nieuwe ideeën samen
uitwerken tot iets moois,
dat geeft mij voldoening.”
Joost Callens, 53 jaar, aandeelhouder
en CEO van Camino, de holding boven
Durabrik. Eindverantwoordelijke voor alle
onderdelen van de groep.

ENERGIEZUINIG BOUWEN

Warmtepomp
en zonnepanelen:
de perfecte combo

Vanaf 2026 zal het in Vlaanderen verboden
zijn om nieuwbouwwoningen op aardgas aan
te sluiten. Gelukkig is er met de warmtepomp
een goed alternatief beschikbaar.
Wist je trouwens dat een warmtepomp
een perfecte match vormt met zonnepanelen?

Voordelen van een warmtepomp
Een warmtepomp haalt warmte uit
de lucht, water of grond en drijft deze
warmte op tot de temperatuur voldoende
is om je huis en water te verwarmen. Dat
heeft drie grote voordelen:

1.
2.
3.

De warmtepomp begint niet van nul met
opwarmen, maar gebruikt de warmte
die al gratis in de omgeving aanwezig is.
Zo produceert ze maar liefst vier keer
meer energie dan ze zelf nodig heeft om
te werken.
Een kwalitatieve warmtepomp doet
het energiepeil van je woning met tien
punten dalen ten opzichte van een
woning met een gaswandketel. En een
lager energiepeil betekent een lagere
energiefactuur!
Met een goede warmtepomp kan je in de
zomer je huis ook op een energiezuinige
manier koelen. Geen overbodige luxe nu
de zomers ook in België steeds warmer
worden.
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Om een warmtepomp te kunnen

Wat met de Durabrik-woningen

installeren is een uitstekende

Vanaf 2022 heeft elke nieuwe

isolatieschil noodzakelijk. Hoe beter de

Durabrik-woning zonnepanelen en

woning geïsoleerd is, hoe minder energie

een warmtepomp. Dat levert telkens

er namelijk nodig is om het gebouw

een energiepeil E10 of lager op, maar

op dezelfde temperatuur te houden.

vooral een beperkte energiefactuur

Het zorgt ervoor dat je warmtepomp

en vijf jaar lang een vrijstelling van

efficiënter werkt. Ook vloerverwarming

onroerende voorheffing. Ook in

is essentieel. Daarbij circuleert het

Durabrik-appartementen wordt

water op een veel lagere temperatuur

nu systematisch overgeschakeld

dan bij klassieke radiatoren en verbruik

naar alternatieven voor gas, zoals

je dus veel minder energie om water op

warmtepomp of een aansluiting op

te warmen.

een stadswarmtenet.

Extra voordeel met zonnepanelen

Weetje

Om te verwarmen of koelen op basis van

Onze kijkwoning

duurzame energiebronnen, heeft de

in Varsenare

warmtepomp zelf elektriciteit nodig.

wordt verwarmd

Die stroom kan je van het net halen,

via een luchtwaterwarmtepomp.

maar je kan ze ook zelf – gratis –
opwekken met zonnepanelen. Tijdens

Het toestel kost om en bij

het hele proces wordt geen CO2

8.000 euro en zorgt samen met nog

uitgestoten. Als je warmtepomp en je

andere moderne technieken voor een

zonnepanelen perfect op elkaar zijn

energieneutraal huis (energiepeil

afgestemd, is je woning goed op weg om

nul). De warmtepomp haalt de energie

helemaal energieneutraal te worden.

uit de buitenlucht en zorgt via de

De warmtepomp
in cijfers

2%

woningen die vandaag
verwarmd worden met
een warmtepomp

20%

nieuwbouw met
een warmtepomp

2022

einde stookolieketel in
nieuwbouw

2026

einde gasaansluiting
in nieuwbouw

vloerverwarming voor een aangename

Investering snel terugverdiend

warmte doorheen het hele huis. In de

Een warmtepomp in combinatie

zomer keert het systeem om en gaat

met zonnepanelen kost meer dan

het de woning koelen.

een gaswandketel. Maar je bespaart
wel vanaf dag één gevoelig op je
energiefactuur. En dat effect wordt
alleen maar groter naarmate de
energieprijzen stijgen. Daar heb jij dus
geen last meer van. Je energiebesparing
zal in de meeste gevallen groter zijn dat
wat je extra betaalt voor je woonkrediet.
Als het energiepeil

TIP

van je woning onder de
E30-norm ligt, krijg je
bij de meeste banken

betere voorwaarden op je lening.
Een nieuwe Durabrik-woning heeft
doorgaans een energiepeil van E20
of lager.

WIL JE GRAAG MEER INFORMATIE OVER DE COMBINATIE WARMTEPOMP-ZONNEPANELEN?
NEEM EEN KIJKJE BIJ ONZE ENERGIESPECIALIST ECOPUUR.BE

WONEN

Creëer een

GEZOND

binnenklimaat in huis
We spenderen in ons land het meeste van
onze tijd binnenshuis. Een comfortabel en
gezond binnenklimaat met schone en frisse
lucht is dan ook bijzonder belangrijk – voor
je eigen gezondheid, maar ook voor die van
je huis. Hoe je CO2, bacteriën en schadelijke
stoffen uit je huis bant, lees je hier.
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Hoofdpijn, vermoeidheid,

Laat daarnaast regelmatig je

concentratieproblemen… met een

verwarmingstoestellen nakijken.

slecht binnenklimaat verhoog je het

Beter voorkomen dan genezen. Na een

risico op tal van medische klachten.

controle werken ze vaak efficiënter

Op termijn kan je er zelfs allergieën

en verklein je het risico dat je een

door ontwikkelen. Die hou je liever

CO-vergiftiging oploopt.

buiten, toch? Voor een comfortabel
en gezond binnenklimaat heb

Zo vermijd je
schadelijke stoffen
bij schoonmaak
en onderhoud

je drie dingen nodig: een goede

Goede akoestiek, je garantie op een
goed humeur

luchtkwaliteit en luchtvochtigheid,

Ook de akoestiek heeft invloed op je

onderhoudsproducten doen je

een goede akoestiek en een

comfort in huis. In je woonkamer, en

binnenklimaat geen goed. Laat de

aangename temperatuur.

zeker in je slaapkamer, wil je zo weinig

javel en ammoniak maar in de kast

mogelijk lawaai van buiten horen.

staan, of nog liever gewoon in de

Frisse lucht doet wonderen

Goed isolerende ramen zijn alvast de

winkelrekken. Er bestaan gezondere

Recent onderzoek toont aan

perfecte start. Niet voor niets kiezen

en milieuvriendelijke producten die

dat de luchtkwaliteit in huis

wij in al onze woonprojecten resoluut

de klus even goed klaren.

sterk achteruitging tijdens de

voor pvc-ramen. In de leefruimtes

coronalockdowns.

zijn die raampartijen bovendien groot

Azijn

De boosdoeners? Te veel CO2 en een

zodat er veel licht binnen valt. Want

Onmisbaar in huis! Je gebruikt het

slechte luchtvochtigheid. Ofwel

ook dat heeft een positieve impact op

onder andere om waterkokers en

hing er te veel vocht in de lucht door

het binnenklimaat.

koffiezetapparaten te ontkalken;

Sommige schoonmaak- en

tegels, douches, spiegels en kranen

de damp van koken en douchen,
ofwel was de lucht te droog en

Aangename temperatuur

te doen glanzen; de ramen te zemen

zorgde dat voor geïrriteerde

Niet te warm en niet te koud, zo

én als zeepoplosser of wasverzachter.

luchtwegen. De verslechterde

hebben we het graag. Voor een goed

Een echte alleskunner.

luchtkwaliteit had natuurlijk alles

binnenklimaat moet ten slotte de

te maken met het feit dat we meer

temperatuur in huis goed zitten. Ideaal

Sodakristallen

tijd in huis doorbrachten. Het

is een temperatuur tussen 18°C en

Sodakristallen zijn multifunctioneel

bewijs dat een goede ventilatie

22°C. Vloerverwarming zorgt voor

en bijzonder geschikt als ontstopper,

en luchtcirculatie onmisbaar

een constante temperatuur en is een

schuurmiddel, bleekmiddel en ze

zijn. Daarom werken we in al

evidentie in onze woonprojecten. Daar

verwijderen ook nog eens vieze

onze woonprojecten met een

zijn goede redenen voor. Zo verwarm

geurtjes uit schoenen en (koel)kasten.

balansventilatiesysteem dat

je veel efficiënter dan met radiatoren,

zowel de luchtkwaliteit als de

want de warmte wordt gelijkmatig over

Bruine zeep

luchtvochtigheid goed reguleert.

de ruimte verdeeld. Nog een voordeel:

Met bruine zeep maak je vrijwel alle

vloerverwarming werkt met lagere

gladde oppervlakken schoon. Denk

Ook de ramen openzetten doet

maximumtemperaturen, waardoor de

aan tegels, kunsttofoppervlakken,

wonderen om de lucht te verversen.

lucht in huis minder snel uitdroogt en

badkamers, wastafels en de wc.

En wist je trouwens al dat sommige

je maar liefst 20% op je energiefactuur

Je verwijdert er ook vuil en

planten de lucht in huis zuiveren?

bespaart. Mooi meegenomen!

vetplekken mee.

BUDGET

kost
Hoeveel

een nieuw
huis?

Je budget bepaalt welk huis
je zal kunnen kopen. Je weet
op voorhand hoeveel je kan
besteden, maar hoeveel betaal
je nu eigenlijk voor een woning?
Is een nieuwbouw altijd duurder
dan een bestaand huis? En klopt
het dat je meer betaalt voor een
energiezuinige woning?
Een antwoord op jouw vragen
lees je hier.

???
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Wat kost het meest:
nieuwbouw of verbouwen?

Wat bepaalt de kostprijs
van een huis?

Intuïtief denk je wellicht dat een

De prijs van een huis wordt bepaald

nieuwbouw het duurst is. Maar als je

door verschillende factoren. De

even rekent, klopt dat niet altijd. Een

perceelgrootte (is er een tuin?), de

bestaand huis is in aankoop doorgaans

bewoonbare oppervlakte, het aantal

goedkoper dan een nieuwbouw.

kamers, de graad van afwerking… Ook

Als het ouder is dan tien jaar, betaal je

de locatie van een woning heeft een

bovendien slechts 6% btw en door het

impact op de prijs. In bepaalde regio’s

stap voor stap op te knappen, spreid

is vastgoed duurder omwille van de

je de kosten. Maar als je op het einde

goede ligging en bereikbaarheid.

van de rit alles bij elkaar optelt, kan de

Ook voor een huis in of vlak bij een

totaalprijs van een renovatie wel eens

dorpskern betaal je doorgaans meer.

tegenvallen. Onverwachte kosten zijn
er namelijk áltijd en je moet ook (zware)
energierenovaties meerekenen, want de
energienormen voor bestaande huizen
worden steeds strenger.

TIP

Voor een nieuwbouwwoning
betaal je bij de aankoop meer.
Toch is het op langere termijn
meestal een betere investering
dan een bestaand huis want:

In het lastenboek beschrijven

• geen onderhouds- en (energie-)

afwerken. Neem het zeker een

we in detail de materialen die we
gebruiken en hoe we je woning

renovatiekosten de eerste tien à

keertje grondig door. Voor een

vijftien jaar,

gedetailleerde berekening van de

• lagere energiefacturen maand na
maand na maand,
• beter waardebehoud als je je
woning later wil doorverkopen.

totale kostprijs maak je best een
afspraak met je bouwadviseur. Hij
bezorgt een overzicht van wat er in
de totaalprijs is inbegrepen.

TIP

Bijkomende kosten
Naast de aankoopprijs van je huis

Sloop je een woning en bouw je op

betaal je ook hypotheekkosten

dezelfde plek een nieuw huis?

voor je lening, notariskosten

Dan betaal je het

(ereloon en administratiekosten)

verlaagd btw-tarief van 6%.

en belastingen. In Vlaanderen
is dat voor nieuwbouw 12%
registratierechten op de grond en
21% btw op de woning.

BUDGET

Betaal je extra voor
een energiezuinige woning?
Het klopt inderdaad dat je meer startkapitaal nodig
hebt voor extra isolatie, warmtepomp en zonnepanelen.
Terwijl we ons bij de aankoop van een keuken nooit
afvragen wanneer hij ‘terugverdiend’ zal zijn, stellen
we ons die vraag vaak wel als we ons huis energiezuinig
maken. Nochtans heeft het, net als een mooie keuken,
veel voordelen. Meer zelfs, je voelt vrijwel onmiddellijk
een gunstig effect op je portemonnee! Want je bespaart
direct op je energiefactuur. Met een energiepeil lager of
gelijk aan E10 valt vaak ook vijf jaar lang je onroerende
voorheffing weg.

Durabrik bouwt slim energiezuinig.
Regels die elk jaar strenger
worden? Daar hoef jij dus niet
van wakker te liggen. We houden
automatisch rekening met de
geldende energienormen en doen
zelfs beter. Kijk hiernaast maar
naar de woning van Steven in
Roeselare…

WIL JE MEER WETEN OVER HET BUDGET VOOR EEN NIEUWBOUWHUIS?
LEES MEER OP DURABRIK.BE

STEVEN MOENS, KLANTENVERHAAL UIT ROESELARE

Een huis dat tot 2050
geen energierenovatie nodig heeft

De nieuwbouwwoning die
Steven kocht in Roeselare,
liep al behoorlijk voorop op
de huidige en toekomstige
energienormen. Maar Steven
wilde graag nog een stap
verder gaan. Hij kreeg daarbij
volop steun en advies van
Durabrik en woont nu in een
bijzonder energiezuinig huis
met een EPC van maar liefst -1!
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STEVEN MOENS, KLANTENVERHAAL UIT ROESELARE

Je hebt heel intens met Durabrik
samengewerkt op de energiezuinigheid van je woning, maar hoe verliep
de samenwerking in het algemeen?
“Ik ben zeer te spreken over die
samenwerking. Die is bijzonder vlot
verlopen, ook al verbleef ik
(door corona) langer dan verwacht in
het buitenland. Onze bouwadviseur
hield ons via foto’s en mails perfect op
de hoogte van het bouwproces. Bouwen
‘op afstand’, met Durabrik zou ik het
zo opnieuw aandurven. Ook over de
afwerking ben ik tevreden, alles is
netjes opgeleverd zoals het hoort. En
mijn vrouw is blij dat ze eindelijk haar
droomkeuken heeft.”

“IN TOTAAL BETAAL IK PER
MAAND ONGEVEER 85 EURO
VOOR AL MIJN ENERGIE,
INCLUSIEF WATER EN
WARMTENET.”
Je huis in Roeselare was sowieso al
energiezuinig, onder meer door de
aansluiting op het stadswarmtenet.
Waarom wou je een nog betere
energiescore?

nog te verbeteren. Vaak ging het om

ieder geval kreeg ik altijd erg snel goede

Nog een laatste vraag: hoe ben je als
rasechte Antwerpenaar in Roeselare
beland en waarom heb je voor
Durabrik gekozen?

Steven: “Het is goed dat de huizen van

antwoorden op mijn vragen. Daarvoor

“We zijn in Roeselare verzeild geraakt

Durabrik enkele jaren voorop lopen

werkte Durabrik onder meer nauw

omdat mijn vrouw uit de buurt

op de energienormen. Maar ik wil dat

samen met haar zusterbedrijf Ecopuur.

afkomstig is en ook omdat er meer

mijn huis ook in 2050, over meer dan

Wat mij betreft zouden ze dat nog veel

opvangmogelijkheden zijn voor onze

25 jaar, nog perfect voldoet. Op dat

vaker mogen doen en kandidaat-kopers

dochter. De verkaveling in Roeselare

moment is het voor mijn dochter en

nog meer moeten triggeren om volop in

heb ik echt bij toeval ontdekt toen we

zolang hoef ik geen kosten te maken voor

de energiezuinigheid van een woning te

bij vrienden gingen eten en we erlangs

energierenovaties.”

investeren. Want het levert alleen maar

liepen. Er stonden nog nauwelijks

voordelen op.”

huizen, maar de groene buurt die men

kleine ingrepen, zoals het tot in de nok
dichtmaken van een ventilatieschacht
of het isoleren van een ijzeren kolom. In

beloofde, zag je wel al. De paadjes, de

Je huis heeft nu een
energieprestatiecertificaat (EPC)
van -1. Hoe heb je dat voor mekaar
gekregen?

Nu we het over de voordelen van
energiezuinig bouwen hebben, wat
merk jij in je portemonnee?

bomen, de speeltuin… die waren er

“Met het advies en de hulp van Durabrik.

“De voorlopige balans ziet er alvast zeer

lastenboeken gelezen en we hebben

Ik werk zelf in de elektriciteitssector

positief uit. In totaal betaal ik per maand

een huis gezocht dat goed bij ons gezin

en heb Durabrik uitgedaagd om samen

ongeveer 85 euro* voor al mijn energie,

zou passen. De volgende dag al nam ik

met mij op zoek te gaan naar manieren

inclusief water en warmtenet. Mijn

contact op met Durabrik en nog geen

om bijvoorbeeld de luchtdichtheid

elektriciteitsverbruik is echt minimaal.”

week later was de zaak beklonken.”

allemaal al en dat sprak mij enorm aan.
Ik ben de plannen gaan bekijken, heb

MEER KLANTENVERHALEN LEZEN?
JE VINDT ZE OP P.8 EN OP DURABRIK.BE

* Alle energiecontracten zijn afgesloten met een vast tarief in oktober 2020.
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5 weetjes over
de kijkwoning in

Roeselare
1
2
3

De kijkwoning is een verrassende
combinatie van een strakke
buitenkant en een warm interieur.
Hout, zwart en wit vormen de rode
draad doorheen het hele huis.
In de badkamer zorgen turkoois
wandtegeltjes voor een speels effect.

4

De woning heeft geen
gasaansluiting, maar verwarmt
met restwarmte van de industrie.
Hier geen dure gasprijzen dus!

5

Laadpaal: check. Deelauto: check.
Duurzame mobiliteit binnen
handbereik. En je kan ook gewoon
overal met de fiets naartoe.
Sofie,
interieuradviseur

BENIEUWD NAAR MEER?
Surf snel naar durabrik.be/kijkwoningen en ontdek al onze andere kijkwoningen en -appartementen.

OPBRENGSTEIGENDOM

Beter
investeren
in vastgoed
Hoe sneller de inflatie stijgt,
hoe minder het geld op een
spaarboekje nog waard is.
Wil jij dat verlies aan koopkracht
een halt toeroepen? Dan is een
investering in vastgoed iets
voor jou.
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Vermogen beter laten renderen

gooit gegarandeerd hoge ogen op de

Een spaarrekening is een veilige haven

verhuurmarkt. Ook extra ruimte voor

voor je geld, maar zeker geen rendabele.

een bureau, dressing of berging is altijd

Eens je een spaarbuffer hebt opgebouwd

mooi meegenomen, net als een garage

voor dringende, onverwachte uitgaven,

of carport die alle parkeerproblemen

is het dan ook verstandig om uit te kijken

voor je huurders oplost. En dan is er

naar een investering die je vermogen beter

nog de energiezuinigheid van het pand.

laat renderen. Vastgoed is een waardevast

Logisch dat ook je huurders oog hebben

alternatief.

voor een lager verbruik: het scheelt
voor iedereen een slok op de borrel als

Vier redenen waarom een
opbrengsteigendom interessant is?

de energiefactuur in de bus valt. In een

Vastgoed is een rendabele investering,

alvast altijd goed. En nieuwbouw heeft

en wel om deze redenen:

voor jou als investeerder nog meer

1. De huuropbrengsten leveren je een

voordelen…

nieuwbouwpand zit het energieverbruik

extra inkomen op.
2. Je huurinkomsten worden bovendien

Meer rendement met nieuwbouw

geïndexeerd. Daardoor zijn ze

Het lage energieverbruik in een

beschermd tegen de inflatie, wat bij een

nieuwbouw is interessant, maar

spaarboekje niet het geval is.

daarnaast vinden huurders het ook

3. Je kan later bij de verkoop van je

gewoon heel fijn in een huis te wonen

eigendom een mooie meerwaarde

waar alles fonkelnieuw is. Al was het

realiseren want de waarde van

maar omdat zo’n pand veiliger en

vastgoed stijgt.

stiller is en over het algemeen ook meer

4. Als je leent voor je vastgoedinvestering

comfort biedt. Voor een nieuwbouw vind

geniet je enkele belastingvoordelen en

je dus vlot huurders en houd je ze ook

creëer je een hefboomeffect.

makkelijker tevreden.
Een nieuwbouwpand biedt nog meer
directe voordelen voor jou. Ten eerste

Waar moet je op letten bij de aankoop
van een vastgoedeigendom?

omdat je het fiscaalvriendelijk kan

Als je een huis of appartement koopt als

eerste vijftien jaren geen onderhoud in

investering, is het de bedoeling dat het zo

hebt. En ten derde omdat een nieuwbouw

snel mogelijk begint te renderen. Je wil

ook veel beter zijn waarde behoudt dan

dus liefst meteen huurders in het pand.

een woning van pakweg tien jaar oud.

Vergroot je kansen op een snelle verhuur

Die oudere panden voldoen vaak nu al

door bij de aankoop van een pand rekening

niet aan de strenge energienormen,

te houden met de zaken waarvoor

laat staan over een aantal jaren. Het

huurders overstag gaan.

wordt daardoor steeds moeilijker

Met stip op één is de locatie van je pand.

om ze aan een goede prijs verkocht

Huurders zijn gevoelig voor een goede

te krijgen. Een nieuwbouwwoning

verbinding en de bereikbaarheid van

daarentegen beantwoordt wel aan alle

scholen en winkels met de fiets. Daarnaast

energievoorschriften. Als je ze ooit

zijn ze meer dan ooit op zoek naar rust

wil verkopen, zal ze dankzij de goede

en groen in de buurt. Een huis met een

energieprestaties nog altijd erg in trek

(onderhoudsvriendelijke) tuin of een

zijn en een interessante verkoopprijs

appartement met terras en zicht op groen

opleveren.

verhuren. Ten tweede omdat je er de

“Dankzij het E20
energieprestatiepeil
van de woning wordt
mijn investering nog
rendabeler. Ik betaal
de eerste vijf jaren
geen onroerende
voorheffing. Ook
als wij er op termijn
zelf gaan wonen, zal
het huis nog altijd
aan alle vereisten
en verwachtingen
voldoen.”
Johan kocht
een Durabrik-woning
in Mariakerke als
opbrengsteigendom.

GEÏNTERESSEERD IN EEN RENDABELE VASTGOEDINVESTERING?
JE LEEST MEER OVER INVESTERINGSMOGELIJKHEDEN OP DURABRIK.BE/INVESTEREN-IN-NIEUWBOUW

DURABRIK & CAMINO

bouwpartner
voor het
Leven
Bouwen

Camino is een groep bedrijven met elk
hun bouwspecialisatie. Zo heb je een
onderdeel Grondontwikkeling, dat de beste
woonlocaties uitzoekt en daar toffe, groene
buurten van maakt dicht bij winkels, scholen

Een huis verandert met de jaren, net zoals
de mensen die er wonen. Eerst past het
helemaal bij je gezin, maar dan heb je een
extra slaapkamer nodig, of een rustig
plekje om thuis te werken. Op een bepaald
moment wil je nog energiezuiniger gaan
leven en nog later droom je misschien
van een nieuwe keuken. Camino helpt
mensen met het bouwen, verbouwen en
energiezuinig maken van hun woning.
Alles onder één dak, da’s makkelijk.
Op die manier is Camino een
bouwpartner voor het leven, waar
Durabrik deel van uitmaakt.

en openbaar vervoer. Want dat is handig voor
de toekomstige bewoners.
Op die locaties bouwt Durabrik dan huizen
en appartementen op maat van singles,
(nieuw-samengestelde) gezinnen, senioren en
mensen met een beperking. De woningen zijn
instapklaar.
Istoir ontwikkelt ook woonprojecten, maar
dan op unieke historische sites.
Durabrik Publieke Samenwerkingen (DPS)
focust op publiek-private samenwerkingen
en ontwikkelt nieuwe woonsites in opdracht
van sociale huisvestingsmaatschappijen en
openbare besturen.
Ecopuur zorgt in woningen en appartementen
voor energiezuinige technieken, zoals
zonnepanelen en een warmtepomp. Zo kunnen
de bewoners hun energiefactuur onder
controle houden en behoudt hun woning zelfs
bij een verstrenging van de energienormen
haar waarde.
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Over Camino
Camino werd in 2021 opgericht
om de expertise van verschillende
bedrijven te combineren en uit te
wisselen. Op die manier kunnen
we voor jou altijd ons beste beentje
voorzetten en je op heel uiteenlopende
domeinen professioneel adviseren en
begeleiden.

Verbouwen
In een nieuwbouwwoning zijn de eerste jaren
natuurlijk nauwelijks herstellingen nodig. Maar
een wat oudere woning kan hier en daar wel
wat onderhoud gebruiken. Daarvoor staan de
vakmannen van Fyxt paraat. Wat leuk is, is dat
zij ook hele toffe tuinkamers in je tuin kunnen
installeren, die je als bureau of hobbyruimte kan
gebruiken.

“Bij Camino vind je alles onder
één dak voor het bouwen,
verbouwen en energiezuinig
maken van je woning. Dat is
lekker makkelijk.”

Wil je op termijn graag een mooie nieuwe keuken

Investeren

installeren, je badkamer een make-over geven of

Een huis of appartement koop je niet altijd om

handige maatkasten plaatsen, dan kan je terecht

zelf in te wonen. Je kan het ook verhuren en dan

bij Ebenti. Ze zijn meesters in hout en interieur.

is het een interessante en vooral standvastige
investering. Durabrik Invest helpt je om slim te

Victor is dan weer dé specialist van de totaalre-

investeren in vastgoed (lees meer op p36). Ook

novaties. Zij hebben alle expertise onder één dak

vastgoedinvesteerders staan we met raad en

en nemen het hele verbouwproces voor hun reke-

daad bij.

ning. Wil je vooral energetisch gaan verbouwen,
dan kan je terecht bij Plan E. Zij bekijken hoe

Zoals je ziet kan Camino levenslang je partner

je met het isoleren van de buitenschil en met de

zijn als het gaat over het bouwen, verbouwen en

juiste technieken je huis weer energiezuinig kan

je woning energiezuinig maken.

maken. Voor het verbeteren van de buitenschil,
en met name het buitenschrijnwerk, doen ze een
beroep op Veisters. Voor de energiezuinige
technieken werken ze samen met Ecopuur.

MEER WETEN OVER CAMINO?
SURF NAAR CAMINOGROUP.BE

LEVEN

Autoluw
wonen
Elien en Gert-Jan
maken de balans op

Elien en Gert-Jan kozen bewust
voor een autoluwe buurt.
Hun auto staat niet voor de
deur geparkeerd, maar op
een parkeerpocket verderop.
Benieuwd hoe dat werkt? Elien
vertelt je er meer over.
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Hier wonen Elien en Gert-Jan
Dit jonge koppel koos voor het
autoluwe Durabrik-woonproject
‘De Stoeterij’ in Wondelgem. Je ziet
op deze groene site met parktuin
nauwelijks auto’s in het straatbeeld.
Ze blijven op de parkeerpockets aan
de ingang staan. Voor fietsers is er
des te meer plek en ook een overdekte
fietsenstalling.

“Ik vind het fijn om
een eind langs het water te rijden
en zo mooie plekjes in de stad
te ontdekken.”
Elien

Auto komt de parkeerpocket
niet meer uit

De verbinding naar het centrum van

Gert-Jan werkt momenteel thuis, maar

Gent gaat supervlot dankzij de tramhalte

als hij naar het werk gaat heeft hij de

“Onze familie vond het eerst maar

vlakbij. Verder doen we alles te voet en

auto nodig. Als we al eens met de auto

raar dat we onze auto niet voor de deur

met de fiets. Ik fiets naar het werk, de

naar de winkel gaan, kunnen we de

kunnen parkeren. Dat was toch niet

supermarkt is vlakbij en als ik thuiswerk

boodschappen uitladen voor de deur

praktisch en hoe zouden we dat gaan

ga ik tijdens de middag snel te voet een

en daarna zijn wagen verderop op de

doen met de boodschappen? Maar wij

brood halen bij de bakker. Ook als we iets

parkeerhaven parkeren. Mijn wagen

wilden een veilige plek voor onze kindjes,

willen gaan eten of drinken, doen we dat

daarentegen staat al maanden gewoon

zodat ze later gerust buiten op straat

te voet of met de fiets. Er zijn hier heel

stil, ik gebruik hem nauwelijks nog. Da’s

kunnen spelen. Na een paar maanden in

wat gezellige restaurantjes in de buurt.

zonde van het geld dus zodra ons baby’tje

onze autoluwe buurt in Wondelgem kan

En wil ik met vriendinnen naar de stad,

geboren is, wil ik de auto misschien wel

ik wel zeggen dat het voor ons perfect

dan springen we gewoon op de fiets. Ik

inruilen voor een elektrische bakfiets.

werkt.

vind het fijn om een eind langs het water

Dan ga ik zoals een ‘echte Gentse’ door de

te rijden en zo mooie plekjes in de stad te

stad sjezen.”

ontdekken.

LEVEN

Wonen in
een autoluwe buurt
Autoluw betekent niet hetzelfde als autovrij.
De auto mag wel nog de woonzone binnen om
boodschappen uit te laden of je oma rustig
te laten uitstappen bijvoorbeeld, maar hij
mag de publieke ruimte niet innemen om
te parkeren. Daar dienen parkeerhavens
aan de rand van de woonzone voor. Zo’n
parkeerhaven of -pocket is een centrale
plek waar alle auto’s van de buurt kunnen
parkeren. Zo maken ze plaats voor spelende
kinderen in de straat.

Wat zijn
de voordelen van
een autoluwe buurt?
Een woonzone wordt veel
veiliger als er minder auto’s
rijden. Zo kunnen kinderen
vrij buitenspelen en is het
voor alle bewoners
aangenamer en rustiger
buitenkomen.
Je hebt een betere nachtrust
want er is minder lawaai van
auto’s die ’s morgens vroeg
vertrekken.
Je krijgt meer beweging want
je bent sneller geneigd om de
fiets te nemen of te voet te
gaan als je auto niet voor de
deur staat geparkeerd.
Je offert geen kostbare
openbare ruimte op aan
koning Auto.

NIEUWSGIERIG NAAR DE AUTOLUWE WOONSITES VAN DURABRIK?
JE VINDT ZE OP DURABRIK.BE/DUURZAAM-BOUWEN/PARKEERHAVEN

BUURTFEEST
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SuperBuur
steunt je buurtfeest

Een goeiedag, een toffe babbel,
samen iets leuks doen of materiaal
aan elkaar uitlenen… Het zijn die
kleine dingen die je thuis doen
voelen in je buurt. Het is zelfs
wetenschappelijk bewezen dat een
goed sociaal contact met je buren je
gelukkiger maakt. SuperBuur van
Durabrik geeft je graag een extra
zetje om je nieuwe buren te leren
kennen. Zo brengen we
de buurt samen.

Buurtfeest, quiz of groepsaankoop
Wanneer de buurt een leuk initiatief
organiseert, doet SuperBuur een
duit in het zakje. De buurt krijgt dan
tot 250 euro voor een buurtfeest,
nieuwjaarsdrink of barbecue, maar ze

“De nieuwe
buren vallen
prima mee. We
zijn hier met
ons gat in de
boter gevallen.”

kan ook samen nestkastjes bouwen,
een gezamenlijke zitbank kopen of een
grasmachine aanschaffen die de hele
buurt mag gebruiken. Je kan zelfs het
geld aan een goed doel geven. Want

Isabel en Rudy,
Peutie

ook samen iets goeds doen voor de
maatschappij, creëert een band.

Fijne leefomgeving maakt
je gelukkiger

“Door de gezellige dorpssfeer
hebben we een goede klik met
onze buren. Dat is toch altijd
wel mooi meegenomen.”

Durabrik bouwt voor mensen.
Daarom stopt de job niet wanneer onze
woningen klaar zijn. We spelen ook
onze rol om de buurt samen te brengen
en een toffe community te bouwen.
Het is immers bewezen dat mensen

Valérie en Angelo,
Moerkerke

zich gelukkiger voelen in een fijne
leefomgeving met leuke buren.

Leer je buren kennen
Je kan je buren al leren kennen

Feest in de buurt in Mariakerke

nog voor je in je nieuwe huis of

In het Durabrik-project in

appartement woont, via het Durabrik-

Mariakerke genoten de buren in het

klantenportaal. Eenmaal iedere

najaar van 2021 dankzij de bijdrage

bewoner geïnstalleerd is, gebruikt

van SuperBuur van een lekkere

SuperBuur zijn superkracht om de

barbecue. Zelfs de regen hield hen

buren samen te brengen.

niet tegen om het gezellig te maken.
“Zeker voor herhaling vatbaar!”

“Het wordt leuk om hier
ons kleintje te zien opgroeien
met speelkameraardjes
in de buurt.”
Kasia en Thomas,
Mont-Saint-Guibert

WONEN

Van

moodboard
tot
kijkwoning

De Durabrik-kijkwoning in Wondelgem
geeft uit op een mooie parktuin, met
als eyecatcher het prachtige Engelse
landhuis als stille getuige van de
vroegere paardenstoeterij op deze
plek. Onze interieuradviseur Soetkin
liet de groene omgeving terugkeren in
het interieur, dat rustig, maar tegelijk
ook jeugdig fris aanvoelt. Dit is hoe ze
tewerk is gegaan.

Stap 1: materialen kiezen
Soetkin: “Bij de inrichting van een
kijkwoning doorloop ik eigenlijk
dezelfde stappen als onze klanten
doen wanneer ze bij ons een woning of
appartement gekocht hebben. Eerst ben
ik langsgegaan bij onze leveranciers
om vloeren, keuken, badkamer…
te kiezen. In hun toonzalen laat ik
mij altijd inspireren door de laatste
trends en snufjes. Ik vind altijd wel een
mogelijkheid om enkele nieuwigheden
in het interieur te integreren.”
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Stap 2: moodboard samenstellen
“Al mijn impressies verzamel ik in een
moodboard, om daarna knopen door te hakken
en de inrichting tot in de kleinste details in
mijn hoofd te hebben. Het moodboard voor de
kijkwoning van Wondelgem combineerde groene
accenten, hout, ronde vormen en verschillende
texturen. Ze komen als een rode draad terug in
het interieur.”

“De gouden accenten
geven de woning een
speels karakter.”
Soetkin, interieuradviseur.

Stap 3: interieur inrichten
In het interieur van de kijkwoning vind je veel

Het behang met textuur in de leefruimte is

onbewerkt hout. Samen met de organische

erg subtiel, maar creëert toch extra diepte.

vormen − die je op het moodboard terugvindt

Qua verlichting koos Soetkin voor witte,

in de beelden van de gezichten − trekt het

naturelle tinten.

natuurlijke hout de natuur naar binnen. Ook
donker- en lichtgroene tinten mochten om die

En tot slot verwerkte ze in het interieur

reden niet in het interieur ontbreken. Planten

ook nog dé materiaaltrend van 2022.

evenmin. Verder werden in de kijkwoning vooral

Zowel de bureaustoel beneden als de

lichte materialen gebruikt. Denk maar aan de

leeszetel boven zijn bekleed met boucle.

gordijnen, die heel soepel vallen en het daglicht

Deze stof uit de modewereld wordt ook

mooi filteren. Hier en daar vind je ook een aantal

wel de Chanel-stof genoemd omdat ze het

gouden accenten. Ze zorgen voor een eyecatcher

interieur een luxueus, tijdloos en sfeervol

en geven de woning een speels karakter.

tintje geeft.

BENIEUWD NAAR MEER?
SURF SNEL NAAR DURABRIK.BE/KIJKWONINGEN EN ONTDEK AL ONZE ANDERE KIJKWONINGEN EN -APPARTEMENTEN.

DURABRIK IT YOURSELF

Gemarmerde vaasjes
We hebben ze allemaal wel in huis.
Leeg glaswerk in uiteenlopende
vormen en formaten: van grote
wijnflessen en confituurpotjes tot
kleine flesjes en bokalen.
Wel, ze zijn het meer dan waard om
een tweede leven te krijgen. Daarom
tonen we hoe je ze kan upcyclen tot
decoratieve, gemarmerde vaasjes.
Klaar om je interieur wat te pimpen?
Dit heb je nodig:
•
•
•
•

lege glazen flesjes
3 à 4 verschillende kleuren glasverf
een lang stokje
keukenrol

Zo ga je te werk:
• Reinig de lege flesjes met heet water en
laat ze helemaal opdrogen.
• Spuit de verf naar de bodem van de flesjes.
Als je een gemarmerd effect wil, breng je eerst
de donkerste verf in het vaasje, direct erna een
lichtere kleur en als laatste de lichtste kleur.
• Ga met het stokje tot aan de bodem en roer
de 3 kleurtjes even door elkaar tot er een
gemarmerd effect ontstaat.
• Dan draai je de flesjes schuin, met de opening
licht naar onder. Je blijft draaien en zachtjes
kloppen tegen het glas tot de hele binnenkant
bedekt is.
• Met een stukje keukenrol maak je de
glasopening proper door de uitgelopen verf
te verwijderen.
• Laat de flesjes drogen zoals is voorgeschreven
op het verfpotje. Sommige verven laat je
gewoon rustig drogen, andere verfsoorten
moet je zacht opwarmen in de oven.

WERKEN BIJ DURABRIK
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Ik bouw

VIRTUEEL

Kristof Diericx is 3D BIM modelleur
bij Durabrik. Een indrukwekkende
functietitel, maar wat houdt
dat precies in?

huizen

Wat is de rol van een 3D BIM
modelleur tijdens het bouwproces?

deadlines om alles klaar te krijgen. We

Wel, kort omschreven bouw ik eigenlijk

zo snel mogelijk opstarten, maar tegelijk

virtueel huizen. Wanneer de architect

mag je ook niets vergeten en geen fouten

zijn bouwplannen klaar heeft, zet ik

maken, want dan loopt het daarna voor

die via grafische software om in een

de collega’s in het honderd. Er rust dus

3D model. Dat model bevat veel details

wel een zekere verantwoordelijkheid op

en je kan er ook heel veel informatie

mijn schouders, maar dat maakt het juist

uithalen. Zo staan bv. alle voorziene

interessant.

willen natuurlijk onze bouwprojecten

materialen erop met een code. Aan de
hand daarvan kan ik exact berekenen

Waarom werk je graag bij Durabrik?

welke hoeveelheden we nodig hebben

Dat Durabrik een tweede thuis wil zijn

en een totaalbudget bepalen. Met die

voor z’n medewerkers is zeker geen loze

informatie kunnen mijn collega’s verder

belofte. Ik werk hier nu twaalf jaar en ik

om die materialen te bestellen en de prijs

hou van de toffe sfeer binnen het bedrijf.

van de woning te bepalen.

Zelfs tijdens het thuiswerken hielden

We maken met onze klanten steeds

we goed contact met elkaar via virtuele

duidelijke afspraken over de kwaliteit

koffiepauzes bijvoorbeeld en een digitale

van afwerking en het kostenplaatje van

opgedaan op het terrein als voormalig

kerstmeeting waarop we plaatjes konden

hun woning. Dat kan niet zonder een

projectcoördinator helpt mij om

aanvragen. Onze work-lifebalance staat

gedetailleerd 3D model. Alles wat op de

mogelijke problemen snel te detecteren

hier op nummer één. Ik vind het ook tof

tekening staat, wordt verrekend. Dat

en die samen met mijn collega’s op te

dat ik een fietsleasing en fietsvergoeding

model is dus een heel belangrijke basis

lossen voor de bouwwerken beginnen.

krijg. Gratis woon-werkverkeer dus en

voor een vlekkeloos bouwproces en

Dat helpt natuurlijk enorm om het hele

het is nog gezond ook!

voor de berekening van een correcte

proces nadien zo vlot mogelijk te laten

kostprijs.

verlopen.

Wat vind je het leukst aan je job?
Ik vind het plezant om digitaal huizen

Wat is volgens jou de grootste
uitdaging aan deze job?

te bouwen. Mijn ervaring die ik heb

De grootste uitdaging zijn de strakke

VERSTERK JE GRAAG ONS TEAM?
BEKIJK ONZE VACATURES OP
DURABRIK.BE/NL/JOBS

ONZE MEDEWERKERS

Zes snelle
vragen
aan medewerkers
werken
1 Beschrijf
bij Durabrik in
max. 3 woorden.

Evelien
Duurzaamheidscoördinator
Een warm bad.

Tino
Ploegleider

2

Georganiseerd, dynamisch , correct.

Hoe zullen we volgens
jou wonen in 2075?
Stephanie
Projectcoördinator

Thomas
Projectleider

Vrij, geapprecieerd, leuk.

appartementsblokken (groen
geïntegreerd). Een soort torens.
Mogelijks ook kleiner en met meer
open ruimte errond.

Karen

Steven

HR - Onthaal

Doet talenten groeien.

3

Meer cohousing of in originele

Strategische Business
Development Manager
Onder water... (als we de

Wat is jouw favoriete item
in je woning (meubel,
decoratiestuk, ...) en waarom?

Jérémie

Bilitis

Calculator openbare
aanbestedingen

Marketing

Mijn elektrische gitaar. Als ik
ze in mijn handen heb... ben
ik nergens bang voor.

klimaatopwarming niet onder
controle krijgen)

De zetel. Het is een plaats waar we met z’n
twee al heel wat gezellige momenten hebben
gehad, maar ook samenkomen met het
gezinnetje, vrienden en collega’s. Iedereen
die in de zetel zit, voelt zich altijd zo op z’n
gemak en dat vind ik het belangrijkste, dat
iedereen zich thuis voelt bij ons.
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4

In welke kijkwoning zou
je graag eens een weekend
doorbrengen en waarom?
Peter

5

Projectleider Appartementen

Zonder creatieve of praktische
grenzen, hoe ziet jouw ideale
woonplaats eruit?
Birger

Nog nooit in een kijkwoning geweest .. enkel in

Engineering

kijkappartementen .. en ik vind die allemaal

Tropisch resort of op de top van de Himalaya, om elke

gezellig en tof.

nacht van de prachtige sterren te genieten.

Bernard

Karen

Bouwadviseur Wallonië

HR – Onthaal

In een kijkwoning in Vlaanderen die ik nog niet

Een groot landhuis of een kasteel met een grote

heb gezien. Zo kan ik ook eens de omgeving

oprijlaan met veel bomen en bloemen. Een grote tuin

verkennen.

met citroenplanten in hele grote potten met een groot
zwembad. Een terras dat uitkijkt op de tuin. Alle
meubelen, objecten buiten en binnen zijn groot en
mooie kunstwerken, overal grote boeketten die ik zelf
geplukt heb in de tuin. Lange gordijnen in mooie stoffen.

Isabel

6

Wat maakt voor jou
een échte thuis?

Interieuradvies

Een grote keuken met een heel lange tafel en grote
kandelaars.....ik kan zo nog efkes doorgaan.
Maar ik ben nu ook tevreden, je kasteel maak je

Gezelligheid, warmte, privacy,

Peter

met het juiste gezelschap.

Projectleider Appartementen

tenslotte zelf ;-)

Waar iedereen van het gezin zichzelf
kan zijn en zich goed voelt.

Isabel
Engineering

Een plek waar je jezelf mag zijn, zonder gène - je kan je zo maar in de zetel
ploffen, je mag al eens een onderbroek laten slingeren, als je geen zin hebt
dan kan je de rommel gewoon laten liggen... Een plek die regelmatig ruikt
naar die zelfgebakken koekjes of waar de was een frisse geur achterlaat,
waar je er voor de zoveelste keer in geslaagd bent om een plant dood te
laten gaan...Een plek waar je je op je gemak voelt als je het moeilijk hebt
maar ook waar je met veel plezier vrienden uitnodigt om iets te vieren.
Een plek waarvan je op elk moment kan zeggen hier voel ik me goed!

WONEN

favoriete
websites
De

Vraag jij je weleens af waar
interieuradviseurs de mosterd
halen en hoe ze op de hoogte
blijven van de laatste trends
in interieurland? In dit artikel
geven ze hun geheimen
prijs. Ontdek de favoriete
interieurblogs van onze
interieurspecialisten Isabel,
Zita, Soetkin en Sofie.

van onze interieuradviseurs
Zita

www.fileunderpop.com

“Ik haal inspiratie uit heel uiteenlopende
dingen. Ik volg zowel architecten als musea
als designfestivals, designers en meubel- en
verlichtingsmerken. Mijn favoriete website van
het moment is File Under Pop. Bij dit Deense
bedrijf moet je zijn voor inspiratie voor vloer-,
muur- en plafondbekleding. Tegels uit Spaanse
klei of Italiaanse lavasteen, duurzame matte verf

Sofie

www.hoog.design

“HOOG.design is dé website om inspiratie op

of handbeschilderd behang, bij File Under Pop
vind je hele toffe dingen voor een interieur
met pit.”

te doen voor een exclusievere inrichting van
je woning en tuin. Je kan er binnenkijken in
volledig afgewerkte interieurs en projecten
in verschillende stijlen. Je kan ook eindeloos
doorklikken en heel veel inspiratie opdoen.
Een echte totaalbeleving dus!”

Isabel

www.charrell.be

Soetkin

www.francqcolors.be

“Ik kom op Facebook vaak gesponsorde links

“Ik vind mijn inspiratie vaak bij Francq Colors,

tegen van keukenfirma’s, tegels, meubilair … Ik

een trendstudio opgericht door Hilde Franq. Hun

klik dan regelmatig eens door op die websites en

trendonderzoek helpt je om de juiste kleuren,

blijf zo op de hoogte van nieuwigheden. Zo kwam

materialen, texturen, patronen en vormen te

ik ook bij Charell Home Interiors terecht: tijdloos

combineren. Dankzij hun blog blijf ik de trends

en stijlvol. Deze meubelspeciaalzaak brengt een

voor en weet ik wanneer er wat mag verwacht

ode aan de schoonheid en doet het beroep van

worden. Maar ook zaken die niets met interieur

ambachtelijk meubelmaker alle eer aan. Een tip:

te maken hebben, zoals kunst, juwelen- of

in hun concept stores word je ondergedompeld

modeontwerp, kunnen me inspireren. Ik haal de

in de wondere interieurwereld en proef je van

mosterd dus zowat overal en zo krijg je een mooi

verschillende stijlen in mooi ingerichte kamers.”

leefbaar interieur met de nodige authenticiteit.”

VOLG ONS OP INSTAGRAM @DURABRIK VOOR NOG MEER INTERIEURINSPIRATIE.
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Doe de

Interieuradvies geven:
hoe gaat dat precies
in zijn werk?

interieurtest
en vind de interieurstijl
die bij je past

De interieuradviseurs van Durabrik helpen
je het interieur van je dromen te vinden. Ze
luisteren naar je ideeën en inspireren je, zodat
alle puzzelstukjes van je nieuwe thuis mooi in
elkaar passen.

Stap 1: inspiratie opdoen
Als voorbereiding op het gesprek met je
interieuradviseur kan je inspiratie opdoen in
onze kijkwoningen. Ook op het klantenportaal
kan je de mosterd halen. Bij ‘interieuradvies’
vind je een interieurgids en Pinterest-board
boordevol ideeën voor je nieuwe interieur.

Landelijk
Vintage-retro

Stap 2: kiezen bij onze leveranciers
Vervolgens word je uitgenodigd bij onze keuken-,
badkamer-, vloer- en binnendeurleveranciers
om je afwerkingsmaterialen te kiezen. Zij hebben een ruim assortiment in hun toonzaal en
begeleiden je met raad en daad.

Stap 3: de puzzelstukjes vallen in elkaar
Dan volgt het gesprek met je interieuradviseur.
Breng gerust je Pinterest-boards, foto’s en staaltjes mee. Maak je geen zorgen als nog niet alles
glashelder in je hoofd zit, je interieuradviseur
overloopt elk detail. Ze bespreekt elke ruimte
met jou, kijkt of je keuzes mooi samen passen en
of alles klopt in de sfeer die je voor je interieur
voor ogen hebt.

Strak modern
Heb je nog geen idee wat je stijl is of hoe je je
woning juist wil inrichten? We lichten voor jou
3 verschillende interieurstijlen uit: landelijk,
modern en vintage-retro. Ontdek je je eigen
stijl liever aan de hand van een aantal vragen?
Doe dan onze interieurtest.

Stap 4: alles verzameld op je klantenportaal
Na je gesprek zijn al je interieurkeuzes zichtbaar
in je klantenportaal. Je kan er ook de offertes van
de leveranciers goedkeuren. Het klantenportaal
is een handige tool om het overzicht te houden!

Ontdek je stijl op
durabrik.be/interieur

V.U.: Jan Lievens | Durabrik Bouwbedrijven NV | Landegemstraat 10 | 9031 Drongen

Durabrik Bouwbedrijven NV
Landegemstraat 10 | 9031 Drongen-Gent
T 09 280 60 60
www.durabrik.be | info@durabrik.be

