Beste Magnus team,
Toen wij voorjaar 2015 contact namen met Magnus villa bouw ontmoeten wij al snel ontwerper
architect Balt Schepers dewelke geduldig en vakkundig onze wensen noteerde. Hij nam de tijd om
vooral goed te luisteren en begreep ons nagenoeg onmiddellijk. Dit vertaalde zich in een ontwerp op
maat dat voldeed aan onze verwachtingen. Het voelde goed aan qua vormgeving en materiaal keuze,
toch iets wat wij zeer veel belang aan hechte in de ondersteuning ervan.
Zonder enige druk uit te oefenen kwam hij de daarop volgende maanden bij ons langs en stuurde bij
waar nodig, steeds rustig en geduldig. Toen we hiermede rond waren werd door Wim Vermeulen ons
dossier gecalculeerd, technisch doorgesproken, gedocumenteerd en onderbouwd. Dit resulteerde in
een duidelijke offerte/lastenboek waar nagenoeg elke detail werd opgenomen.
Daarna namen wij onze tijd om ons te informeren over Magnus villa bouw, wij namen contact met
diverse bouwheren bezochten projecten van dit bedrijf om zeker van ons stuk te zijn. Elke bouwheer
was positief en als er al eens een akefietje was geweest werd dit snel opgelost.
In tussentijd werd er geen druk uitgeoefend niet door Baltie niet door Wim hetgeen ons vertrouwen
alleen maar deed groeien.
In November 2015 na onze studie ronde zetten wij de stap en werd een studie overeenkomst
ondertekend. Nagenoeg onmiddellijk werd bouwkundig architecte Celine D Huyver en interieur
architecte Ilse Vernelen bij ons project betrokken. Zij werkte het project gedurende het voorjaar
2016 volledig technisch uit zodat er in augustus 2016 werd aangevangen met de bouw van onze
nieuwe thuis.
De werf werd opgevolgd door een jonge projectleider Bart dewelke door zijn vakkennis,
gedrevenheid en volharding de werken vakkundig opvolgde en ervoor zorgde dat de planning strak
werd aangehouden. Dat er tijdens deze bouwfase al eens moest bijgestuurd worden is uiteraard bij
een dergelijk project niet uitgesloten. Elk detail werd echter op voorhand overlegd en goed
besproken zodat de plannen op de werf voor de uitvoerders duidelijk waren.
Architecten Ilse en Celine alsook ontwerper Baltie waren nooit ver uit de buurt om ons met raad en
daad bij te staan in de keuzes van materialen en de opvolging van de werken. Baltie veraste ons
telkens weer met zijn kennis van materialen en zijn aangename hardnekkigheid om zijn en ons
ontwerp tot in de puntjes ter uitvoering te brengen. Wij zullen hem er eeuwig dankbaar voor zijn om
zijn creatief ontwerp en zijn positieve gedrevenheid om zijn ideeen en onze wensen in realiteit om te
zetten. Ilse en Celine voor de samenvoeging van onze wensen en diverse materialen in een
harmonieus geheel.
Bart om het vakkundig te bouwen en de ontwerpen te bewaken, kortom het volledige Magnus team
van metsers tot dienders, van loodgieter tot schilder ze hebben allemaal hun uiterste best gedaan
om aan onze wensen en eisen te voldoen.
Keurig op tijd overhandigde Bart ons begin december 2017 de sleutel van onze nieuwe thuis.
Bedankt Magnus team,
Bedankt Willy zaakvoerder Magnus,
Veel succes in de toekomst.
Van harte.
Hilde en Johan.

