sector — bouw
B E D R I J F S P R O F I E L

ZORGELOZE BOUWPROJECTEN
Bouwonderneming Walbers Sven uit
Pelt realiseert ruwbouwprojecten
voor nieuwbouw en renovatie.
“Van één of meerdere woningen
tot appartementsblokken, villa’s en
kantoorgebouwen: wij zetten iedere
wens om in realiteit”, opent zaakvoerder
Sven Walbers. “In verschillende stijlen
én met een oog voor perfectie proberen
wij onze klanten te ontzorgen.

Al op 16-jarige leeftijd zette
Sven Walbers zijn eerste stappen in de bouwsector. Onder
leercontract ontdekte hij de
kneepjes van het vak en in
2006 waagde hij de sprong als
ondernemer. “Het bedrijf waar
ik toen in dienst was, ging jammer genoeg over de kop. Ik
speelde al langer met het idee
om zelf iets op te starten en was
overtuigd dat ik zeker dezelfde
kwaliteit kon bieden”, vertelt
Sven. “In het begin deden we
vooral kleine woonprojecten,
maar ondertussen realiseren
we evenzeer grote woonprojecten, appartementsblokken,
villa’s en kantoren. We beschikken dan ook over een ervaren
team van 12 vakmannen.”

Nieuwbouw & renovatie

Bouwonderneming Walbers Sven
Aambeeldstraat
3900 Pelt
M. 0477 46 87 48
info@walberssven.be
www.walberssven.be
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Bouwonderneming Walbers
Sven is gespecialiseerd in ruwbouw en metselwerk. De klanten bestaan zowel uit particulieren als projectontwikkelaars.
“Daarnaast werken we nauw
samen met een aantal architecten. Je kan ons inschakelen
voor nieuwbouw, renovatie
of aanbouw en bijgebouwen.
Voor grondwerken en kelderbouw doen we beroep op een
aantal betrouwbare partners”,
vult Sven aan. “Ondanks de
coronacrisis is het momenteel trouwens erg druk. Ons
orderboekje zit de komende
negen maanden helemaal vol.”

Sven Walbers

Steeds complexer
Bouwprojecten zijn vandaag
een stuk complexer geworden.
Aspecten als isolatie, ventilatie, technieken of stabiliteit
zorgen voor grote uitdagingen. Een trend die Sven duidelijk merkt. “Toen ik pas begon
in de bouw was het eigenlijk
puur metsen. Vandaag komt
er heel wat meer bij kijken.
Bovendien is de realisatie van
de ruwbouw één van de cruciale fases. Het bepaalt de
structuur van het gebouw, de
stevigheid en de afdichting”,
legt Sven uit. “Om met alle
nieuwigheden mee te zijn,
scholen we ons regelmatig bij”.

Streven naar perfectie
Sven steekt nog elke dag
zelf de handen uit de mouwen. Daarnaast neemt hij de

klantenbesprekingen, offertes
en planning voor zijn rekening. “Het is voor klanten erg
belangrijk om één aanspreekpunt te hebben. Daarom ben
ik graag van alles op de hoogte
en wil ik elke werf pas afleveren als alles perfect in orde is.
Op die manier willen we in
de toekomst zeker nog verder
groeien”, besluit Sven.���������

