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Brixx bouw & ontwikkeling
Wie zijn we?
Brixx ontwikkelt woonprojecten
van A tot Z, van ontwerp tot
afwerking. Dankzij zijn
weldoordachte werkwijze slaagt
Brixx erin budgetvriendelijke
woningen af te leveren.
Vandaag is Brixx een bekende
naam in de sector. Met passie en
liefde voor het vak realiseren we
diverse projecten,
hoofdzakelijk projectontwikkeling
waarin we sleutel-op-dedeurwoningen afleveren.

In het kort
Opgericht in 2010
Zaakvoerder: Paul Timmermans
Limburg, Vlaams-Brabant,
Antwerpen

Activiteiten:
Projectontwikkeling
Ruwbouw/afwerking
Sleutel-op-de-deur
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Brixx bouw & ontwikkeling
onze Missie & visie
Brixx maakt thuiskomen mogelijk voor iedereen door kwalitatieve
leefomgevingen te bouwen waarbij de klant meer krijgt voor zijn
budget.

onze visie

Thuis

Kwaliteit

Budget

Een huis hebben is
één, een thuis
hebben is twee.
Brixx bouwt
woningen waarin
graag geleefd
wordt. In
samenspraak met de
klant passen wij de
woning aan rekening
houdend met
budget en wensen.

Bij Brixx zijn wij ons
er terdege van
bewust dat een huis
vaak een investering
voor het leven is.
Daarom bouwen we
steeds met een
weldoordacht plan
en een kritische blik
die kwaliteit op
lange termijn
verzekert.

Brixx combineert
traditionele
bouwtechnieken
met innovatieve
bouwmethodes. Op
deze manier
realiseren wij
woningen voor een
doorgaans lagere
prijs, zonder
kwaliteit te
verliezen.
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Hoe werken wij?
Brixx ontwikkelt woonprojecten van A tot Z, van ontwerp tot
afwerking. De prijzen op de woningmarkt zijn sterk gestegen. Het
kopen of bouwen van een droomhuis is vandaag niet meer zo
vanzelfsprekend.
Brixx brengt hier verandering in. Dankzij onze weldoordachte
werkwijze, waarin we aanwezig zijn in ieder fase van het project,
slagen wij erin budgetvriendelijke woningen af te leveren.

Ontwikkelingsfase
Brixx is steeds actief op zoek naar
interessante projectgronden in
Limburg, Antwerpen en OostVlaanderen.
Het opstellen van een
overeenkomst gebeurt steeds in
samenwerking met een notaris en
in nauw overleg met de eigenaar
en gemeente. Ook het verkavelen
van gronden nemen wij op ons.

In het kort
Opkopen projectgronden
Betrouwbare overeenkomst

Verkaveling gronden
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Hoe werken wij?

ontwerpfase
Een huis hebben is één, een thuis
hebben is twee. Daarom verkopen
wij onze woningen direct vanop
het plan, getekend door een vaste
architect. De inspraak van de
klant start hier. De koper heeft
steeds zeggenschap in de
indeling, stijl, ecologie en het
kostenplaatje van zijn/haar huis.
Dankzij samenwerkingen met
diverse leveranciers, heeft de
klant keuze uit een breed
assortiment aan bijvoorbeeld
tegels, deuren of keukens. Dit
allemaal aan een lagere prijs. Zo
heeft de klant de vrijheid zijn
budget in te delen naar zijn/haar
wensen.

In het kort
Verkoop vanop plan
Vaste architect
Voordelige samenwerkingen
met leveranciers
Lage prijs

Inspraak:
Indeling ruimtes
Stijl
Ecologie (BEN-norm)
Budgettaire indeling
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Hoe werken wij?
ruwbouwfase
Brixx Bouw & Ontwikkeling beschikt over een intern bouwbedrijf.
Naast flexibiliteit en een vlot verloop, brengt dit verschillende
voordelen met zich mee.
Door de jaren heen ontwikkelden wij innovatieve bouwtechnieken
waarmee we kwalitatieve woningen kunnen afleveren die
perfect aansluiten op de
behoeften van de klant en
bovendien passen binnen hun
budget.
Doordat we de ruwbouw intern
uitbesteden, de innovatieve
technieken en de jarenlange
ervaring, bieden wij woningen
die doorgaans voordeliger zijn
dan het huidige aanbod op de
markt.

In het kort
Interne uitbesteding
Flexibiliteit
Vlot verloop

Innovatieve bouwtechnieken
Ervaren vakmannen
Resultaat: kwalitatieve,
voordelige woningen
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Hoe werken wij?
Afwerkingsfase
Door de jaren heen bouwde Brixx een uitgebreid netwerk aan
betrouwbare partners en onderaannemers uit. Gedurende de
afwerkingsfase zijn werfleiders van Brixx aanwezig om toe te zien op
een succesvolle uitwerking van hun opdrachten.
Klanten kunnen opteren voor tuinaanleg, intern uitgevoerd door
Brixx. Binnen ons team werken ervaren tuinmannen, die kwalitatief te
werk gaan. Ook hier geniet de klant weer van een lage prijs.

In het kort
Netwerk partners &
onderaannemers

Optioneel: tuinaanleg
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contact
neem contact met ons op
Brixx staat altijd klaar voor een nieuwe
uitdaging. Het creëren van kwalitatieve
leefomgevingen voor mensen is onze
passie. Wij zijn steeds op zoek naar
gronden om nieuwbouwprojecten te
starten zowel voor appartementen als
voor woningbouw.
Wij zitten graag met u aan tafel om de
samenwerkingsmogelijkheden te
bespreken. Voor vragen, informatie of een
vrijblijvende afspraak kunt u ons altijd
contacteren.

Contactgegegevens
www.brixxbouw.be
Tel. 089 23 08 88
Zaakvoerder: Paul Timmermans

Maatschappelijke zetel:
Verloren Kost 56
3680 Maaseik
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