


BOZ: STEENGOED IN (VER)BOUWEN!

Zorgeloos bouwen of verbouwen? Dat kan dankzij BOZ!

Ontwerpen, (ver)bouwen en inrichten. Dat zit in ons DNA.  
Al meer dan tien jaar ontzorgen we onze klanten in elke fase 
van hun bouwproject. Voornamelijk in Limburg en Vlaams-
Brabant maar op uw vraag ook daarbuiten.

Onze passie? Sfeervolle woningen creëren. Met kwalitatieve 
materialen en doordachte oplossingen. Binnen uw budget  
en boven uw verwachtingen.



PROJECTONTWIKKELING
Hebt u een perceel grond waarop u meerdere woningen of appartementen wilt 
bouwen? We adviseren en begeleiden u van ontwerp tot en met verkoop.  
We investeren eventueel zelfs mee in uw project.

EIGEN WONINGBOUW
Uw eerste eigen stek? Spannend! We begeleiden u met veel plezier en staan in 
voor de oplevering: wind- en waterdicht of instapklaar. Liever zelf de handen uit de 
mouwen steken? Ook dat kan perfect! 

TOTAALPROJECTEN
U weet wat u wilt, maar hebt geen tijd om alles zelf uit te zoeken? We ontwerpen, 
voeren uit en coördineren. We starten met een realistische raming en planning. 
Kortom: ontzorging in de breedste zin van het woord. Met één aanspreekpunt.

RENOVATIE
Een grondige make-over of extra ruimte creëren? We renoveren niet zomaar, maar 
maken woningen beter. Esthetisch én op vlak van comfort en energiezuinigheid. 
We bespreken alle mogelijkheden en zoeken samen met u naar de meest optimale 
én duurzame oplossing voor uw renovatie of bijbouw.

INTERIEUR
Uw wensen? Die bespreken we ter plekke. Vervolgens komen we met een fraai 
3D-ontwerp dat hierbij aansluit. Daarna laten we de werken in snel tempo op 
elkaar volgen zodat u zo weinig mogelijk hinder hebt en binnen de kortste keren 
van uw droominterieur kan genieten.





“Wij gingen met BOZ in zee voor een volledig nieuwbouwproject  
incl. interieur- en tuininrichting. Ben luisterde aandachtig naar onze 

wensen en kwam daarna met een mooi ontwerp. De grootste troeven? 
De kostenraming en planning! We wisten op voorhand perfect 

waar we aan toe waren. De vooropgestelde budgetten waren écht 
realistisch. We blikken dus terug op een aangename samenwerking.”

Gree t  Huysmans ,  H outha len

TOTAALPROJECT



“Onze verbouwing verliep ontzettend vlot dankzij BOZ. De persoonlijke 
aanpak was een grote troef. We waren geen nummer, maar een échte 
klant. De timing werd gerespecteerd, de onderaannemers werkten erg 
nauwkeurig en de communicatie was gedurende het volledige traject 
helder. Bovendien werden we uitstekend begeleid. Interieurarchitect 

Ron kwam zelfs mee om materialen te kiezen.”

L inda  Van  Wi jmeersc h ,  A l ken .

RENOVATIE & INTERIEUR
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VOORONTWERP
Op het afgesproken tijdstip ontvangt u 

een eerste ontwerp. We overlopen het 
in detail en noteren alle opmerkingen. We 

passen aan tot u zich er helemaal in herkent. 
Kent u zelf een architect? Of zijn de plannen 

al klaar? Dan slaan we deze stap gewoon over.

DEFINITIEVE PLANNEN
De ruwe schetsen maken ruimte voor gedetailleerde 
plannen. Ook technieken en materialen komen aan bod. 
Onze interieurarchitect bekijkt alles tot in de kleinste 

details en begeleidt u op vlak van materiaalkeuze.  
Staat alles op punt? Dan zorgen wij voor de 
bouwaanvraag. TRANSPARANTE RAMING

Uw vooropgesteld budget: dat verliezen we nooit uit 
het oog! Met de definitieve plannen en een gedetailleerd 

lastenboek vragen we prijzen voor de uitvoering op. En 
stellen we een open calculatie samen. Daarna tekenen we de 

samenwerkingsovereenkomst. 

VERKENNEND GESPREK
Een degelijk bouwtraject start met een goed gesprek. We 

bespreken uw wensen, noden, mogelijkheden, timing en 
budget. 

STUDIES EN ATTESTEN
Uw projectleider regelt alle nodige 

administratieve verplichtingen: het 
bodemonderzoek, de stabiliteitsstudie, de 
veiligheidscoördinator, het EPB-verslag ... 

UITVOERING
Nu begint het échte werk. We stellen de planning op en 

stemmen alle aannemers op elkaar af. We zijn dagelijks op de 
werf aanwezig, overleggen continu met de vakmensen ter plekke 

en houden u op de hoogte. OPLEVERING
De werf- en projectleider 

controleren de uitgevoerde werken 
voortdurend. Is alles klaar? 
Dan leiden we u uitgebreid 

rond. We noteren eventuele 
opmerkingen en verhelpen ze 
zo snel mogelijk. En dan … is 

het tijd om samen het glas 
te heffen. 

LOYALE NASERVICE
Ingehuisd? We staan nog altijd voor u klaar. We blijven bereikbaar voor 

vragen en garanderen een loyale naservice. 

ONZE AANPAK





VERTROUWEN

Afspraak is afspraak.  
Of het nu over kwaliteit, 
budget of timing gaat.

KWALITEIT

In de ruimste zin van het 
woord. Van degelijke 
materialen tot duidelijke, 
transparante facturen.

ONTZORGEN

Onze meerwaarde?  
We regelen alles.  
Van administratie en logistiek 
tot uitvoering en opvolging.

PERSOONLIJK

We volgen uw project op de 
voet op. Van brainstorm tot 
oplevering, alsof het onze 
eigen woning is. 

PROFESSIONEEL

U kunt rekenen op een jaren-
lange expertise en ongekende 
gedrevenheid, inclusief een 
deskundige werfopvolging. 

KWALITEIT

In alles wat we doen. Van 
een doordacht ontwerp en 
degelijke materialen tot een 
goede opvolging op de werf, 
een perfecte afwerking en 
transparante facturen … 

UNIEK

Elk individu heeft andere 
noden. Andere wensen. Daar 
spelen we op in, zodat uw 
huis een thuis wordt. Elk 
ontwerp van BOZ is uniek. Op 
maat. Precies zoals u het wilt. 

STIPT

We gaan voor atypische 
bouwdeadlines. Een woord is 
een woord. Onze planningen 
zijn strikt. We doen er alles 
aan om op tijd op te leveren. 

TRANSPARANT

We hanteren korte commu-
nicatielijnen. In heldere taal. 
Goede afspraken maken nu 
eenmaal goede vrienden. 

ONZE 
KERNWAARDEN

6 GOEDE REDENEN 
OM MET BOZ IN ZEE TE GAAN



BEN BOMANS

Ontwerper 
Projectleider
BOZ-vennoot

ben@bozbvba.be
T 0495 90 41 58

RON BOMANS

Interieurarchitect 
Projectleider

ron@bozbvba.be
T 0496 21 74 66 

JOS KENNES

Projectontwikkelaar
Financieel adviseur
BOZ-vennoot

jos@bozbvba.be
T 0497 41 65 36
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