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ADVERTORIAL

Zoek je een instapklare woning, maar valt dit niet 
binnen jouw budget? Wil je jouw pand tegen een 
betere prijs verkopen? Dan kan je een beroep doen 
op de m.renovatiecoach. “Veel mensen zien het po-
tentieel van een pand niet. Onze renovatiecoach 
toont de mogelijkheden binnen een strak afgelijnd 
budget.”

M.vastgoed, een gevestigde waarde voor de ver-
koop en verhuur van panden in Zuid-West-Vlaande-
ren, lanceerde een aantal jaar geleden het intussen 
succesvolle m.renovatie. “Heel wat mensen kopen 
het liefst een instapklare woning, maar dat is budget-
tair niet altijd mogelijk”, zegt Kevin Vandamme, 
zaakvoerder van m.vastgoed. “Daarnaast geraakt 
een woning die aan een opfrissing toe is niet altijd 
vlot verkocht omdat de mensen het potentieel ervan 
niet inzien. Daarom hebben wij m.renovatie opge-
richt.” 

CENTRAAL AANSPREEKPUNT
Na een eerste gesprek en bezoek aan de woning 
maakt renovatiecoach Tommy Lievens een raming 
van de uit te voeren werken. Hij fungeert als het cen-
trale aanspreekpunt waar je met al je vragen en op-

merkingen terechtkunt. Dankzij zijn jarenlange ex-
pertise in de bouw is hij de juiste man op de juiste 

plaats. “Wij staan in voor alle besprekingen met be-
trekking tot het ontwerp en de concrete uitvoering 
van de werken”, zegt Lievens. “Wij coördineren de 
onderaannemers, houden de planning en het budget 
strikt in het oog en evalueren de kwaliteit van de ge-
leverde werken. Ook de opmaak van het EPB vol-
gens de wettelijke normen, de veiligheidscoördinatie 
en bouwaanvragen in samenwerking de architect ne-
men we voor onze rekening. Je hoeft je dus nergens 
zorgen over te maken. Wij nemen alle verbouwstress 
weg.” 

PREMIES 
Niet onbelangrijk is dat de renovatiecoach je ook 
wegwijs maakt in het premiestelsel. “Wie verbouwt, 
kan op heel wat premies van verschillende instanties 
rekenen, maar dat is vaak een ware zoektocht. Wij 
kennen onze weg, waardoor je tot wel 10.000 euro 
kan besparen”, zegt Lievens, die een vakkundige 
verbouwing als een grote troef ziet. “Het vergroot 
niet alleen het comfort, maar ook de waarde van je 
woning.” 

Benieuwd naar het resultaat van m.renovatie? Je 
bent welkom in een van de kijkwoningen.
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