Eén tafel.
Jij. Architect.
En aannemer.
Doen?

Omdat je
het huis wil
dat bij jou past ...

Stel: je staat op
het punt om een huis
te laten bouwen.
Dan ga je eerst naar de architect. Die maakt een
tekening, waar jij - na wat heen en weer overleg
- superenthousiast over bent. Ja, dit gaat hem worden.
Jouw paleisje. Alles klopt. De bestektekening gaat daarna
naar de constructeur. Die laat er zijn berekeningen op los.
Vervolgens gaat het bestek naar de aannemer.
Die berekent wat het je kost om dat huis te gaan bouwen.
En dan blijkt dat het bouwen je budget overstijgt …
Serieus, je zult de eerste niet zijn die dat overkomt.
Wat doe je dan? Laat je de tekening aanpassen?
Maar dan is het niet meer het huis dat je eigenlijk wilde
hebben, toch? Bovendien begint het proces dan weer van
vooraf aan. Met een nieuwe tekening, die weer naar de
constructeur moet, met extra kosten dus ook weer, enz.
Bizar eigenlijk hoe zo veel partijen zo stug vasthouden
aan ingesleten patronen. Omdat … Omdat … Nou ja,
omdat het al jaren zo gebeurt.

Wij geloven in ieder geval niet meer in deze traditionele
manier van bouwen.
Wij geloven in openheid van zaken. In samenwerking.
Tussen architect, aannemer en jou. En dan vanaf het
moment dat je besloten hebt om te gaan bouwen.
We maken samen keuzes. We werken samen aan die
ene tekening die niet alleen voldoet aan het plaatje in
je hoofd, maar die ook nog eens bouwtechnisch én
budgettair staat als een huis. We bouwen samen aan
dat ene unieke huis. Zonder dat je nog voor onvoorziene
kosten komt te staan.
Klinkt goed?
Oké, nou … stel: je staat op het punt om te gaan bouwen.
Dan maak je toch eerst een afspraak met Van Hooft
Architecten en Timbor? Een uurtje. Anderhalf misschien.
Met zijn drieën aan tafel: jij, architect en aannemer.
Geheel vrijblijvend. Gewoon om eens te horen hoe het
bouwen van een huis ook kan …

Bouwen op maat. Dat vraagt om een architect die
daarin volle bak meegaat. Die jullie helpt om op
het juiste moment de juiste keuzes te maken, in
ontwerp, budget en materiaalgebruik. Wij doen
dat. Wij vertalen jullie wensen naar jullie huis.

Het moet anders in de bouw, zo vonden wij. En het
kan anders, zo blijkt. Minder ‘kick and rush’. Meer
aandacht. Wij willen niet zomaar een aannemer zijn,
wij willen jóuw aannemer zijn. Klein en dichtbij.
Samen bouwen aan het huis dat bij jou past.
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