“We vonden het logisch
om weer te bouwen.”

sibomat.be

Tien jaar geleden bouwden Michaël en Tina een eigen woning. Ze kozen toen voor een traditionele
bouwmethode, maar toen ze kinderen kregen, werd het huis te klein. Eens de beslissing genomen om
te verhuizen, vonden Tina en Michaël het logisch om weer te bouwen, met hun eigen ervaringen als
uitgangspunt, in plaats van op zoek te gaan naar een bestaande woning.
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HET ADVIES VAN TINA EN MICHAËL
“Voor een succesvol bouwproject is het essentieel om een
goed trio te samen te stellen: de architect, de aannemer en de
kandidaat-bouwer!”
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