
Stijlvol en praktisch, tot in de puntjes

Op een landelijke locatie in de Kempen zijn we te gast in een

moderne nieuwbouwvilla die charme en klasse uitstraalt.

De eigenaars – een jong koppel met kleine kinderen – waren

op zoek naar ruimte, licht en tijdloos ontwerp. Op het eerste

gezicht beantwoordt de woning alvast ruimschoots aan die

eisen. Maar pas na een betere blik op het binnenschrijnwerk

wordt duidelijk in hoeverre dat aan de woning tot in de

puntjes is afgewerkt en afgestemd op de noden van een jong,

hedendaags koppel.

Klasse door contrast

Al dat fraaie schrijnwerk staat op naam van Jos Heylen nv uit

Hulshout. Jos Heylen zelf neemt ons mee door het huis voor een

rondleiding. We gaan van start in de badkamer, waar bleek en

donker stijlvol tegen elkaar afsteken.

Jos Heylen: “Het donkere eikfineer en het witte laminaat vormen

een contrast dat in het hele huis het schrijnwerk domineert.

Het blad aan de lavabo’s is van composietsteen, net als aan

het onderbouwbad.”

De dakkapel naast het bad biedt een rustgevend zicht op het

landschap buiten en is mee geïntegreerd in het tablet naast

het bad, met ingewerkt kraanwerk. De eikfineren kasten onder

het bad gaan harmonieus op in het geheel en bieden tegelijk de

kastruimte die elke badkamer nodig heeft.

Naast de badkamer is de dressing fijntjes ingewerkt onder

het schuine dak, met ingebouwde kasten in wit laminaat die

een naadloze overgang vormen tussen badkamer en slaap-

kamer. Een overloop met ingebouwde kastenwand leidt

naar de kinderkamers en de tweede, iets kleinere badkamer

waar de materialen van de master bathroom terugkeren.

Hier is de binnenkoker voor de vuile was, die rechtstreeks

naar de onderliggende wasplaats leidt, zeker het vermelden

waard.

Praktische perfectie

Op het gelijkvloers is de vestiaire onder de trap sober verwerkt in

de klare inkomhal. Vanuit de hal leiden twee stalen deuren naar

respectievelijk de eetruimte en woonkamer.

Ook in de ruime keuken, die net als het eet- en leefgedeelte

uitgeeft op de tuin, geeft een combinatie van donker en wit, in dit

geval met witgelakte kasten, de toon aan. De keuken is praktisch

ingericht, met veel kastruimte en een ontbijthoek met inschuif-

deuren, die volledig kan worden afgesloten. Het werkblad van

geïmpregneerde natuursteen past perfect in het geheel en is

makkelijk in onderhoud.

In de woonkamer zorgen de eikfineren kasten in de geïntegreerde

witte haardwand voor donkere accenten. Een witte schuifdeur

leidt naar het aangrenzende bureau.

Vertrouwen, flexibiliteit en vakmanschap

De eigenaars: “We zijn zeer tevreden over de service van Jos

Heylen. Het resultaat overtreft onze verwachtingen. Er was steeds

iemand bereikbaar voor onze vragen en de vakmannen waren

gedreven en betrokken. Ook wat timing betreft, kunnen we alleen

maar enthousiast zijn. Voor ons is de samenwerking een succes

over de hele lijn.”

Ontwerp en praktische uitvoering zijn niet altijd hetzelfde en dat

merk je meestal pas gaandeweg. Hoe je daar als bedrijf mee

omgaat, maakt het verschil en Jos Heylen nv streeft naar de meest

flexibele en oplossingsgerichte aanpak.

Jos Heylen: “Contact met de klant is van het grootste belang en

daarmee bedoel ik ook: wederzijds vertrouwen. Dat is de basis

voor elk geslaagd project.”

Wie geïnteresseerd is in een samenwerking gebaseerd op ver-

trouwen, vakmanschap en flexibiliteit kan contact opnemen via

onderstaande gegevens.
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