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Welkom 
bij Dewaele 
Woningbouw

Bouw op ervaring

Het geheim van Dewaele Woningbouw? De professionele  
no-nonsense werkwijze en de continue aandacht voor 
kwaliteit. Waarden waar iedereen, van het atelier tot op  
de werf, belang aan hecht. 

Je merkt het al vanaf het eerste gesprek. Je zit niet aan 
tafel met een verkoper die aan targets denkt, wel met een 
bouwadviseur die aanvoelt in welke woning jij je thuis voelt. 
Iemand die samen met jou je thuis realiseert, vanaf het plan 
tot het moment dat je erin trekt.

Voel het verschil niet alleen in aanpak, ook op vlak van 
materialen en wooncomfort. De focus ligt op duurzame en 
energiezuinige woningbouw, welke stijl of afwerking je ook 
kiest. Dewaele Woningbouw garandeert je altijd kwaliteit, 
comfort en creativiteit.

DEWAELE WONINGBOUW IS AL MEER DAN 70 JAAR DÉ BELGISCHE REFERENTIE 
IN HOUTSKELETBOUW. KOM BINNEN IN EEN FAMILIAAL BEDRIJF WAAR  
EEN PERSOONLIJKE AANPAK PRIMEERT EN VOEL METEEN HET VERSCHIL.  
AL VAN BIJ DE EERSTE STAPPEN IN HET BOUWPROCES.

Je merkt het al vanaf het eerste gesprek. Je zit niet aan tafel met een verkoper die  
aan targets denkt, wel met iemand die aanvoelt in welke woning jij je thuis voelt.

Kijkwoning in De Pinte : ons paradepaardje qua energiezuinigheid.
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Bouw op duurzaamheid

Voor elke constructie bouwt Dewaele met degelijke en 
duurzame houtsoorten. Kwaliteit primeert vanaf de eerste 
lat tot de laatste leiding. Hoogwaardige houtskeletwanden, 
gefabriceerd in ons atelier, en een feilloze montage op  
de werf resulteren in een bijna perfecte isolatie.  
Een bonus wanneer je streeft naar een BEN-woning, 
passiefhuis of nulenergiewoning.

Als één van de eerste spelers op de markt van houtskelet-
bouw, introduceerde Dewaele het gebruik van vormvaste 
LVL-balken in de houten wanden. Deze techniek is een  
bewijs van de drang om te blijven innoveren. Daarmee  
drukt Dewaele zijn stempel op houtskeletbouw. Nu en  
in de toekomst.

Bouwsysteem op maat

Dewaele Woningbouw bouwt je houtskeletwoning altijd 
volledig op maat volgens de principes van haar eigen 
bouwsysteem. De mate van afwerking kies je zelf. Enkel  
het houtskelet, een gesloten ruwbouw of een instapklare 
woning dankzij de sleutel-op-de-deurformule? Of een 
tussenvorm van deze bouwformules? Dewaele bouwt  
op basis van jouw wensen.

Deze superstrakke houtskeletbouwwoning in witte crepi vormt een schitterend contrast met de groene omgeving.

HOOGWAARDIGE HOUTSKELETWANDEN, 
GEFABRICEERD IN ONS ATELIER,  
EN EEN FEILLOZE MONTAGE OP DE WERF 
RESULTEREN IN EEN BIJNA PERFECTE 
ISOLATIE.
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We plaatsen alle nodige 
leidingen voor elektriciteit, 
verwarming, sanitair en 
ventilatie op de werf. Zo kan 
je ter plaatse kiezen waar je 
alles wilt.

Een sterke voorbereiding, het begin van alles

Het bouwproces van houtskeletbouw start met een goede 
voorbereiding van je bouwdossier. Verzamel alle info over 
het terrein zoals de afmeting, de voorschriften en het 
grondonderzoek, en over de gewenste ruimteverdeling, 
oppervlaktes en bouwstijl. Door goed voorbereid naar onze 
gesprekken en contractbespreking te komen en dankzij een 
goede voorbereiding in het atelier, staat je woning er heel 
snel. Je verhaal is verteld bij de start van de bouwwerken, van 
zodra je de overeenkomst tekent. Dit betekent dat we vanaf 
dit moment alles voor jou regelen. Jij hoeft je geen zorgen te 
maken over deadlines of afwerking.

Heb je nog geen bouwplan? Dan brengen we je in contact 
met een onafhankelijk architect. Heb je wel al een architect, 
zit dan zeker van bij het eerste voorontwerp met ons rond de 
tafel om te kijken wat wel of niet mogelijk is. Zo sta je niet voor 
verrassingen wanneer de bouwvergunning er is. Ook op vlak 
van budget. Van zodra de offerte is goedgekeurd, stellen we 
een aannemingsovereenkomst op waarin alle afspraken over 
de bouw van je woning vastgelegd worden. Denk daarbij aan 
de prijs, uitvoeringstermijn en de gekozen materialen.

Productie in ons atelier

Afwerking

Binnenwerken

De montage

Technieken

Nadat je de overeenkomst hebt ondertekend 
en ook de bouwvergunning in orde is, maakt 
ons tekenbureau een productietekening met 
alle details van het houtskelet. Van zodra de 
plannen een ok krijgen van jou en de architect, 
gaan ze naar de productie in ons atelier. 

Alle elementen van je houtskeletwoning zoals 
de geïsoleerde wanden, de draagbalken van 
de tussenvloeren en de daken worden in 
ons eigen atelier in Deerlijk geproduceerd. 
Dit duurt ongeveer een week. We hebben 
intussen al het buitenschrijnwerk voor de 
wanden besteld, want dankzij de gedetailleerde 
productietekening moeten we niet wachten  
tot de wanden gemonteerd zijn.

Tijdens deze laatste stap installeren we 
lichtschakelaars en de sanitaire toestellen.  
Bij ons ontvang je al tijdens de werken 
de sleutels van je woning. Zo kan je de 
vooruitgang goed opvolgen of zelf aan 
bepaalde eigen afwerkingen beginnen.

We plaatsen de gekozen vloer, 
maken de plafonds dicht en 
vlakken oneffenheden uit tijdens 
de pleisterwerken. We starten de 
productie van binnenschrijnwerk 
zoals deuren en trappen op in ons 
eigen atelier, en eens alles af is, 
passen onze ervaren vakmannen 
die zorgvuldig in het interieur.

Wanneer de betonnen vloerplaat uitgehard 
is en alle bouwelementen beschikbaar zijn, 
beginnen we met de montage van je 
houtskeletbouwwoning. Dit verloopt snel, 
na 5 tot 8 dagen is het houtskelet klaar.  
De ramen en het dak worden geplaatst,  
en ook de gevelafwerking kan aanvangen.  
Je woning is wind- en waterdicht.

HEB JE BOUWPLANNEN EN ZOEK 
JE NOG EEN BOUWONDERNEMING ? 
ONTDEK ONS BOUWSYSTEEM EN  
GA IN 6 STAPPEN NAAR JE GEZELLIGE 
EN ENERGIEZUINIGE WONING.

Hoe verloopt het bouwpro ces van houtskeletbouw?
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ARCHITECT
AAN HET WOORD

Wat zijn vanuit jouw ervaring de 
voordelen van houtskeletbouw ?

“Houtskeletbouw is een duurzaam 
en ecologisch bouwsysteem en kan, 
mits de juiste opbouw, op energetisch 
vlak een antwoord bieden aan zowat 
alle eisen. Ook is deze bouwwijze 
interessant op percelen met een 
mindere draagkracht. Een ander 
voordeel is dat een houtskeletwoning 
bijzonder weinig bouwvocht bevat, 
daardoor is het mogelijk in een droog 
binnenklimaat te verhuizen.”

AL IN 1997 LEERDE AR.2 ARCHITECTEN VIA DEWAELE 
WONINGBOUW ALLE VOORDELEN VAN HOUTSKELETBOUW 
KENNEN. DE INTERESSE WAS GEWEKT EN SINDSDIEN 
HEEFT HET BUREAU UIT LIER EEN RUIM PORTFOLIO VAN 
HOUTSKELETWONINGEN OPGEBOUWD.

MARLEEN VANDERSTUKKEN, ARCHITECT EN VENNOOT 
VAN AR.2, GEEFT EEN ANTWOORD OP 3 VRAGEN:

Ook voert Dewaele zelf de 
noodzakelijke studies uit inzake 
stabiliteit, uitvoeringstekeningen en 
meetstaten en de werfcommunicatie 
verloopt bijzonder vlot en 
overzichtelijk.”

Waarom werk je graag samen met 
Dewaele Woningbouw ?

“Zij werken met systeembouw waarbij 
de wanden in droge omstandigheden 
machinaal worden samengesteld. Dit 
beperkt de kans op uitvoeringsfouten 
op de werf. Verder is er door de 
plafondopbouw met LVL-balken 
veel meer vrijheid in de locatie 
van technieken en kunnen we dus 
creatiever omgaan met de ruimte. 
We hebben al van in het begin goede 
ervaringen met Dewaele, het is een 
professionele firma met heel wat 
expertise en staat steeds open voor 
vernieuwing en optimalisatie.”Fotografie Yannick Milpas

Heb je een andere manier van 
werken bij houtskeletbouw ?

“Ja, omdat de ruwbouwfase zeer 
kort is in vergelijking met die van 
een traditioneel gebouwde woning 
betekent dit een aanzienlijke 
tijdsbesparing in uitvoeringstermijn. 
Maar niet alleen de bouwmethode 
bepaalt onze werkwijze, ook 
de bouwfirma. Wanneer het 
bouwsysteem van Dewaele 
gevolgd wordt, hebben we meer 
ontwerpmogelijkheden. 
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HOUTSKELETBOUW IS  
EEN MODERNE MANIER 
VAN BOUWEN. DE WANDEN 
ZIJN GOED OPGEBOUWD, 
DE PLAATSING GAAT VLUG 
EN HET IS ENERGIEZUINIG.
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NIET ALLEEN HET ESTHETISCHE  
IS BELANGRIJK, OOK 
WOONCOMFORT PRIMEERT  
IN DEZE WONING.



20 21

OOK DE AFWERKING BINNEN IS STRAK: 
WIT MET DONKERE KLEURACCENTEN, 
ZOALS DE METALEN BINNENTRAP 
EN DE BADKAMERWAND.
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GROTE RAAMPARTIJEN 
ACCENTUEREN HET PRACHTIG 
VERGEZICHT EN BRENGEN 
RUST NAAR BINNEN.
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WE KOZEN VOOR 
HOUTSKELETBOUW OM ONZE 
ECOLOGISCHE VOETAFDRUK 
TE VERMINDEREN.
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Een kijkje achter 
de schermen 
bij Dewaele 
Woningbouw

Is de productietekening klaar, dan 
gaat die nog een laatste keer naar 
de architect en de bouwheer voor 
de definitieve goedkeuring. De 
tekeningen krijgen ook een afgeleide 
in 3D. 

Daarna gaat alles naar het atelier. 
“Hier bewerken vakmannen de 
LVL-balken en worden alle stukken 
voor de tussenvloeren, dakgebintes 
en platte daken machinaal gezaagd. 
Exact zoals de productietekening het 
voorschrijft.” Diezelfde machine maakt 
meteen ook alle doorboringen voor 

“Machines zijn in principe dom.  
Als je niet zegt waar ze een nagel 
moeten schieten of een cirkel  
moeten zagen, dan gebeurt het niet”, 
zegt Jeremy. Zodra de plannen  
van de architect zijn goedgekeurd, 
krijgt hij ze als eerste in handen. 
Samen met zijn team maakt hij  
de finale productietekeningen op. 
De indrukwekkende machines in het 
atelier weten dan waar ze bijvoorbeeld 
een uitsparing moeten voorzien voor 
de ventilatieleidingen. “Op dat vlak is 
onze job heel belangrijk. Anders klopt 
straks de puzzel op de werf niet”, legt 
Jeremy uit. 

GEDETAILLEERDE 
PRODUCTIETEKENINGEN  

BEPALEN WAT ER UIT  
DE HOUTVERWERKINGSMACHINES  

IN HET ATELIER ROLT.  
INGENIEUR JEREMY GUNT ONS  

EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN.

de ventilatie en andere technieken. 
“Handig en tijdbesparend. Ook de 
halfautomatische productielijn, 
een indrukwekkende machine 
die de multiplex- en versterkte 
gipskartonplaten op gelijke afstand 
van elkaar aan het houtskelet nagelt, 
zorgt voor tijdswinst.” Nadat de 
wanden manueel opgevuld zijn  
met isolatie en dichtgemaakt werden, 
zijn ze klaar om naar de werf te 
vertrekken.

Daar staat de montageploeg klaar 
om alle onderdelen in elkaar te 

kader dat op de werf makkelijk in  
de wanden geschoven wordt.  
“Het atelier van Dewaele is een stuk 
groter dan enkel de schrijnwerkerij 
waar het buitenschrijnwerk wordt 
vervaardigd. In het atelier met 
het binnenschrijnwerk schaven en 
schuren onze vakmannen trappen, 
binnendeuren of schuifwanden 
die zorgvuldig in het interieur 
kunnen gepast worden. Uit respect 
voor de kwalitatieve en duurzame 
materialen waarmee we werken, is 
nauwkeurigheid en oog voor detail 
ook in deze fase van het bouwproces 
een onmisbare gave”, besluit Jeremy.

zetten. “Alles past perfect in elkaar, 
onze vakmannen kunnen puur op 
de productieplannen werken. Elke 
lat of balk is bovendien genummerd, 
daardoor verlopen de werken op de 
werf erg snel: na gemiddeld 5 à 8 
dagen staat het houtskelet klaar.  
Na het inpassen van de ramen, gaat 
ook het zadel- of plat dak erop en 
wordt de gevel keurig afgewerkt.”

Het buitenschrijnwerk wordt voor 
montage op de werf voorbereid in een 
apart atelier. Alle ramen, deuren en 
schuiframen krijgen er een luchtdicht 
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ONDER INVLOED VAN LUCHTVOCHTIGHEID KAN HOUT KRIMPEN OF 
UITZETTEN. DAAROM GEBRUIKT DEWAELE WONINGBOUW IN DE HOUTEN 

WANDEN, TUSSENVLOEREN EN DAKROOSTERINGEN LVL-BALKEN, 
‘LAMINATED VENEER LUMBER’ OF MASSIEVE HOUTEN BALKEN DIE 

BESTAAN UIT VERSCHILLENDE LAGEN DUN FINEERHOUT.

“LVL-BALKEN ZIJN STERKER, DUURZAMER EN ZORGEN VOOR  
EEN ABSOLUTE VORMVASTHEID.” 

Dewaele Woningbouw past de techniek van LVL-balken toe 
op het hele skelet van de houtskeletwoning: tussenvloeren, 
dakroosteringen en wanden. Het voordeel? LVL-balken ‘leven 
niet’ en zijn duurzaam, sterk en energiezuinig. Bovendien 
zorgen ze ook voor de beste stabiliteit en vormvastheid.

Een constructie in houtskeletbouw is daarom na plaatsing 
enorm stevig en sterk. Omdat moeilijke vormen en 
overspanningen mogelijk zijn, stimuleert dit hout ook nog 
eens de creatieve vrijheid van de architect en bouwheer.

Een ander voordeel van LVL-balken is dat leidingen van 
bijvoorbeeld ventilatie onzichtbaar ingewerkt kunnen worden 
in het plafond van je houtskeletwoning.

Tenslotte kan je met de LVL-balken van Dewaele zowel 
een superklassieke als een ultramoderne woning bouwen. 
Houtskeletbouw geeft je alle vrijheid!

DEWAELE  HOUDT 
HOUT VORMVAST
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BINNEN WERD DE RUIMTE 
BEWUST HEEL OPEN GEHOUDEN. 
ZO LOPEN DE BINNENDEUREN 
BENEDEN EN BOVEN GEWOON 
DOOR TOT AAN HET PLAFOND.
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EEN TRAP IN DE LEEFRUIMTE LEIDT 
NAAR DE BOVENVERDIEPING,  
WAAR OPNIEUW VEEL INGEMAAKTE 
KASTEN EN GETEMPERDE KLEUREN 
DE TOON ZETTEN.
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OOK DEZE RUSTIEKE WONING 
MET KLASSIEKE OUDE POTTELBERGSE 
DAKPANNEN EN DAKKAPEL 
IN CEDERHOUT IS EEN 
HOUTSKELETBOUWWONING.
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DE GROOTSTE EYECATCHER  
AAN DEZE SOBERE WONING IS  
DE GENUANCEERDE GEVELSTEEN. 
DOOR DE STEEN MET VERSCHILLENDE 
KLEURSCHAKERINGEN TE VERLIJMEN, 
KRIJG JE EEN HOMOGEEN KLEURVLAK 
LANGS DE VIER ZIJDEN VAN DE KUBUS.
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Maatwerk

Bij houtskeletbouw denken 
velen aan een prefabsysteem, 
maar toch is het huis dat je in 

gedachten hebt mogelijk. Dat de 
wanden op voorhand gemaakt 
zijn, is gewoon een praktisch 

voordeel.

Akoestiek

Dat een houten huis synoniem 
staat voor een slechte akoestiek 

is een groot misverstand. De 
constructies van Dewaele 

krijgen 10 op 10 voor akoestiek. 
Hout en het isolatiemateriaal 
ertussen absorberen namelijk 

storende geluiden die van 
binnen en buiten komen. Ook 

de tussenvloeren met extra 
akoestische isolatie en zware 

chape scoren goed op dat vlak.

Kostprijs

Houtskeletbouw is niet duurder 
dan traditioneel bouwen. 

Sterker, voor hetzelfde budget 
is een houtskeletwoning beter 

geïsoleerd. Dat komt omdat het 
isoleren bij houtskeletbouw al 

start in de wanden en niet pas in 
de spouwmuur. Houtskeletbouw 
is licht, je bespaart dus op zware 
funderingen, en het vraagt geen 

droogtijd waardoor je geen 
bouwdroger of ontvochtiger 

nodig hebt. Ook heb je minder 
huurkosten dankzij het snelle 
bouwproces van gemiddeld 

minder dan 10 dagen op de werf.

Brandveiligheid

Een onafhankelijke brandtest 
toonde aan dat de wanden van 

Dewaele maar liefst 2 keer langer 
weerstand bieden tegen brand 
dan de norm voor openbare 
gebouwen voorschrijft. Hout 
is sowieso een materiaal dat 

lang standhoudt bij een brand, 
maar houtskeletbouw bevat 

ook nog eens brandvertragende 
materialen.

Duurzaamheid

Hout is een hernieuwbaar, licht 
en vochtregulerend materiaal 
dat van duurzaam beheerde 
bossen komt. Wil je bouwen 
met oog voor het milieu, dan 
maak je met houtskeletbouw 
de juiste keuze. Ook op vlak 

van energiezuinigheid en 
bouwnormen heb je een huis 

dat veel langer up-to-date blijft 
en dankzij het gebruik van hout 
draag je bij tot de reductie van 

CO2 in de atmosfeer.

Stabiliteit

Hout is een natuurlijk materiaal 
dat leeft. Het kan krimpen of 
uitzetten. Daarom werken we 

bij Dewaele met LVL-balken, die 
zijn krimpvrij, vormvast en zo 

stevig dat grote overspanningen 
mogelijk zijn. Verder gebruiken 
we ook sterke multiplexplaten 
in combinatie met vezelsterke 

gipskartonplaten.

De voordelen  
en mythes  
van houtskelet
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Luchtdicht bouwen,  
dat is energiebewust wonen

Houtskeletbouw en luchtdichtheid

Met een doordachte opbouw van de wand, speciale folies 
en tape besteden we bij Dewaele voor elk bouwproject extra 
aandacht aan de luchtdichtheid. Dat houtskeletbouwwoningen 
in luchtdichtheidstesten zeer goed scoren, komt omdat veel 
aansluitingsdetails precies uitgetekend worden.

Luchtdichtheid meten, kwaliteit weten

Luchtdichtheid weerspiegelt de kwaliteit van de constructie 
en is een belangrijke factor om de beoogde EPB-eisen te 
behalen. Omwille van het positieve effect op het E-peil, is  
het aangeraden om een luchtdichtheidsmeting te laten 
uitvoeren. Struktuur, een studiebureau uit Deinze dat ons 
begeleidt op vlak van energie, veiligheid en bouwexpertise, 
voerde in onze kijkwoning in De Pinte een blowerdoortest of 
luchtdichtheidstest uit om eventuele luchtlekken aan het licht 
te brengen en het E-peil te verlagen. 

NU DE EPB-EISEN JAAR NA JAAR VERSTRENGEN, STAAN WE MEER DAN OOIT 
STIL BIJ ENERGIEZUINIG BOUWEN. NIET ALLEEN ISOLATIE, KLIMAATCONTROLE 
EN ENERGIEZUINIGE TECHNIEKEN ZOALS EEN WARMTEPOMP ZIJN 
BELANGRIJKE PARAMETERS VOOR EEN GUNSTIG E-PEIL, OOK EEN GOEDE 
LUCHTDICHTHEID BEÏNVLOEDT DE ENERGIEPRESTATIE VAN JE WONING. 

Energiebewust, nu en in de toekomst

In de kijkwoning zijn alle mogelijkheden van duurzaam 
bouwen toegepast en scoort het EPB-resultaat 30 punten 
beter dan de strengste EPB-norm van 2021. Deze woning is 
daarmee klaar voor de toekomst. Dat bevestigt ook Struktuur.

Struktuur maakte al bij de ontwerpfase een eerste simulatie 
van het K- en E-peil. Het voordeel van een EPB-studie in deze 
fase van het bouwproject ? Eventuele bijsturingen kunnen 
makkelijk en zonder een al te grote impact uitgevoerd 
worden. Door toepassing van energiezuinige technieken zoals 
een warmtepomp, ventilatiesysteem D en extra zonnepanelen 
scoort de kijkwoning in De Pinte meteen goed. 

Het team van Struktuur uit Deinze begeleidt Dewaele Woningbouw vaak al vanaf de ontwerpfase op vlak van energiebewust bouwen.
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OOK HET INTERIEUR  
IS HEEL STIJLVOL  
EN MOOI AFGEWERKT  
MET NATUURLIJKE 
MATERIALEN.
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HET COMFORT EN HET LEEFKLIMAAT  
IN EEN HOUTSKELETBOUWWONING  
ZIJN NIET TE VERGELIJKEN MET DAT VAN  
EEN TRADITIONEEL GEBOUWD HUIS.
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DE GEVEL IS BEKLEED MET 
LICHTGRIJZE VOLKERNPLATEN 
VOOR EEN STRAK EFFECT.
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WIT, ANTRACIET EN 
NATUURLIJK HOUT GEVEN 
DEZE MODERNE WONING 
EEN CONTRASTEREND ACCENT
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WE KOZEN VOOR HOUTSKELETBOUW 
OMDAT HET NIET ALLEEN EEN 
SNELLE MANIER VAN BOUWEN IS, 
MAAR OMDAT HET GEWOON OOK 
EEN PAK GEZELLIGER ÉN WARMER IS 
DAN EEN WONING IN STEEN.
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Bezoek onze kijkwoning in Werchter: 
elke zondag van 14 tot 18u. of  
op afspraak.

Nieuwe Baan 45 
3118 Werchter

Wil je een gesprek met je regioverantwoordelijke of wachttijden 
vermijden, maak dan steeds een afspraak op dewaele.be.

Bezoek onze kijkwoning in  
Saint-Denis-Bovesse : elke zaterdag van 
14 tot 18u. of op afspraak.

Rue du Noly 47 (N912),  
5080 La Bruyère

Bezoek onze kijkwoning in De Pinte:  
elke zaterdag van 14 tot 18u. of  
op afspraak.

Den Beer,  
9840 De Pinte

Bouw je straks een houtskeletbouwwoning met Dewaele, dan kom je tijdens het 
bouwproces een paar keer langs in de toonzaal in Deerlijk. We bouwden er een 
realistische woonmodule die het systeem glashelder voorstelt en bieden er een 
antwoord op al je vragen rond houtskeletbouw.

Bij Dewaele Woningbouw hechten we veel belang aan onze toonzaal. Ze toont 
concreet hoe houtskeletbouw toegepast is, hoe de gevelsteen naadloos aansluit, 
hoe alles is afgewerkt tot in de puntjes, hoe de technieken geïntegreerd zijn in de 
maatwanden of hoe een trap is opgebouwd. Verder laten we er ook de vloeropbouw 
zien, net als de mogelijkheden van een plat of hellend dak. 

Of maak een afspraak en keur of vergelijk rustig alle materialen. Van dakpan tot 
gevelsteen, van isolatie tot schrijnwerk. Met andere woorden, alles wat je wil weten, 
ontdek je in Deerlijk.

Net achter de toonzaal vind je ons atelier. We geven je graag een persoonlijke 
rondleiding zodat je met eigen ogen ziet met welke zorg en vakkundigheid we elke 
woning realiseren.

Wil je Dewaele Woningbouw bezoeken? Maak een afspraak met de bouwadviseur uit 
je buurt, je vindt zijn gegevens op dewaele.be.

Toonzaal en atelier Deerlijk: Desselgemknokstraat 100 – 8540 Deerlijk

Onze regioverantwoordelijke voor West-Vlaanderen is op zaterdag  
van 14 tot 18 u. aanwezig.  
Bouw je in een andere regio? Gelieve een afspraak te maken.

Onze toonzaal en atelier, 
een bron van inspiratie 
& informatie 



70

Dewaele Woningbouw
Desselgemknokstraat 100 – 8540 Deerlijk

+32 56 77 89 11 – info@dewaele.be

dewaele.be


