
Danny Caerels werkt dagelijks actief
mee op de werf en deelt zijn ervaring
met een team van een 20-tal eigen
arbeiders die door hem aangestuurd
worden.

Hij blijft uw rechtstreeks aanspreek-
punt vanaf het eerste kennismakende
gesprek tot de volledige afwerking van
uw woning.

Zijn zoon Pieter Caerels, bouwkundig
ingenieur, werkt deels mee op de werf
en deels op bureau waarbij hij de
coördinatie verzorgt en bij de ont-
werpfase van onze woningen nauw 
betrokken is.

SAMEN BOUWEN AAN UW TOEKOMST

Caerels Woonklaar is een familiale bouwonderneming met 55 jaar ervaring,
doorgegeven in derde generatie van vader op zoon.

OP ZOEK NAAR EEN TRADITIONELE 
AANNEMER VOOR UW BOUWPROJECT?

VAN ONTWERP TOT TOTAALAFWERKING
WERKT CAERELS WOONKLAAR MET PASSIE

AAN UW BOUW- OF VERBOUWPROJECT
Hij maakt energetisch verantwoorde 
én betaalbare materiaalkeuzes be-
spreekbaar in functie van de EPB van 
uw woning.

Interieurarchitecte Eveline begeleidt
u in het kiezen van afwerkingsmate-
rialen en is reeds aanwezig vanaf het 
eerste gesprek bij het samen uitteke-
nen van uw droomwoning op compu-
ter door middel van 3D-ontwerp.

www.caerels.be



We blijven steeds onze klanten infor- 
meren over de laatste nieuwe technie-
ken in ventilatiesystemen, isolatiema-
terialen, type beglazing, gevelstenen, 
vloerverwarming, warmtepompen,...

U kan in onze vernieuwde toonzaal 
niet enkel ruwbouwmaterialen bekij-
ken, maar ook tal van vloeren, sanitai-
re toestellen, trappen, binnendeuren, 
keukens,…enz.
Verschillende materialen staan ge-
bundeld op één locatie.

Het advies van interieurarchitect 
Eveline is op vandaag heel welkom, 
omdat we merken dat onze klanten 
hun weg kwijt geraken in het combi-
neren van verschillende afwerkings-
materialen en kleurkeuzes!

Wij bieden u een gepersonaliseerd 
ontwerp en een gedetailleerde offerte 
met een vaste prijs aan. 

“Bouwen met Caerels is twee jaar
familie zijn!”

WAARIN ONDERSCHEIDEN
JULLIE ZICH EN WELKE
BOUWPRINCIPES
HANTEREN JULLIE?

We zijn uniek in Vlaanderen door het 
gebruik van isolerende gewelven ge-
combineerd met een traditioneel 
metselwerk van isolerende binnen-
muurstenen, vervaardigd uit geëxpan-
deerde kleikorrels.

Bij een luchtdichtheidsmeting scoren 
we altijd zeer goed, wat resulteert in 
een laag energieverbruik en een wo-
ning met een laag energie- en schil-
peil. We streven naar Bijna Energie 
Neutrale (BEN) woningen, m.a.w. 
zeer energie zuinige woningen.

Caerels woonklaar bouwt zowel wo-
ningen met een landelijk karakter als 
een moderne architectuur. 
Het wettelijk kader waarbij bepaalde 
bedrijfswoningen dienen te voldoen 
aan de begrenzing van 1000m³ is ons 
gekend.

Uw wensen en noden staan voorop.

EEN PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN EEN
TOONZAAL WAAR ALLE MATERIALEN 

VOORHANDEN ZIJN!

U BENT BENIEUWD NAAR EEN EERSTE
KENNISMAKEND GESPREK?

Neem een kijkje op onze website www.caerels.be/gesprek
of maak een afspraak: danny@caerels.be of 051 65 56 49

“We kozen voor Caerels Woonklaar omwille van hun kwaliteit,
betrokkenheid van aannemer Danny en de korte bouwtijd.”

Familie TACK - Oostrozebeke

Bij een eerste gesprek hadden we een zelfgetekende schets mee
die op een efficiënte manier uitgevloeid is tot een ontwerp dat aan

onze wensen voldeed en echt past bij ons bedrijf. 
De keuken werd voorzien van een glazen uitbouw met zicht op onze 
loodsen en een ‘bottekotje’ nabij de wasplaats werd geïntegreerd in 

onze woning. Daarna werd dit ontwerp uitgewerkt tot een 
woonklare en afgewerkte woning.

We zijn zeer tevreden over de vlotte opvolging, de communicatie
op de werf en de onderhoudsvriendelijke afwerking.

Er werd ten allen tijde met ons meegedacht 
en de coördinatie verliep heel goed.


