Geruggesteund door 10 jaar
ervaring besloot Gita in 2017
het roer om te gooien. “Als
beginnend architect word je
vaak gevraagd ontwerpen te
maken die daarna (deels) in
eigen beheer uitgevoerd worden. Daardoor staat het eindresultaat soms mijlenver van
het originele idee”, begint Gita.
“Daarom werk ik nu met C+
Architecten échte totaalprojecten uit. Met vaste aannemers,
interieur- en tuinarchitecten
onder de arm is C+ Architecten
een echte onestopshop.”

Allernieuwste
technieken
Om tot prachtige resultaten te
komen, werkt C+ Architecten
met de allernieuwste technieken. “Zo tekenen we zoveel
mogelijk in 3D, wat ook toelaat om makkelijk visualisaties te tonen aan de klant.”
Daarnaast volgt C+ Architecten
ook ontwikkelingen in de
bouwsector op de voet. “Zo
werken wij bijvoorbeeld met
houtmassiefbouw (CLT).
Dankzij die bouwmethode
kan de architect heel wat
vrijheid nemen in het ontwerp, waardoor bijvoorbeeld grote open vloerplannen verwezenlijkt kunnen

worden. Het is bovendien
een snellere én duurzamere manier van bouwen.”

B E D R I J F S P R O F I E L

Gita Callaerts, bezielster van C+ Architecten,
werkt jouw droomwoning tot in de puntjes
uit. “Ik ontwerp niet alleen je woning,
maar werk daarna ook nauw samen met
aannemers, interieur- en tuinarchitecten. Zo
wordt het design in één lijn doorgetrokken
en kan C+ Architecten totaalprojecten
afleveren die de perfectie evenaren.”

sector — bouw

JOUW DROOMHUIS KAN
DE PERFECTIE EVENAREN

Tijd voor een
nieuwe stek?
Zowel de nieuwbouw als de
renovatieprojecten van C+
Architecten kregen niet te lijden onder de coronacrisis.
“Integendeel, ik merk zelfs
dat mensen hun woning sneller durven aanpakken, waarschijnlijk omdat men dit jaar
wat vaker thuis zit en daarom
imperfecties sneller opmerkt.
Dankzij de aanpak van A tot
Z van C+ Architecten staat er
echter niets in de weg van jouw
droomwoning, ook dat coronavirus niet”, besluit Gita.��������

Totaalrenovatie
of nieuwbouw
Met een achtergrond in
monumentenzorg koestert
Gita een gezonde appreciatie voor erfgoed. “Je ziet in
België maar al te vaak prachtige oudere gebouwen die binnenin gerenoveerd zijn met
weinig tact”, licht Gita toe. “Bij
C+ Architecten werken we
ook zo’n renovatieprojecten
uit met de nodige zorg voor
het behoud van het authentieke karakter, maar steeds
samen met aannemers die
dezelfde visie koesteren.”
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Soms lopen de kosten van
een totaalrenovatie echter hoog op. “En dan kan je
natuurlijk kiezen voor een
nieuwbouw. Erg fijn voor de
architect natuurlijk, want zo
hebben we alles van begin tot
einde in handen en komen
we geen onverwachte verrassingen tegen”, vertelt Gita.
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