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“Dankzij Heylen Vastgoed was
ons huis binnen de kortste
keren verkocht. Vroeger vond
ik zo’n vastgoedmakelaar maar
niks. Ik dacht al snel aan van die
gladde, opdringerige verkopers.
Maar dat was helemaal niet het
geval bij Heylen Vastgoed. We
kregen heel heldere informatie
over elke stap van de verkoop
en tips om ons huis extra
waarde te geven met kleine
renovaties. Plots zagen we onze
woning overal verschijnen in
de media en even later was ze
verkocht. Ook de ondertekening
van het compromis verliep vlot.
We hoefden niets te regelen.
Heel handig.”
Jos Van Winghem & Rosette
Willekens

KANTOOR HERENTALS
Wie al een tijdje niet meer op de Grote
Markt van Herentals is geweest, knippert
wellicht even met de ogen. Want jaja, ons
kantoor is dubbel zo groot geworden,
met dank aan de interieurarchitecten van
imore voor het knappe ontwerp.
Welke opdracht kregen jullie?
HANNE AERTS┃ “De taak van imore was
om het aanpalende nieuwe pand naadloos te laten aansluiten op het bestaande
bureel. Want met een groeiende ploeg en
een stijgend aantal klanten barste Heylen
Vastgoed uit zijn voegen. Na de renovatiewerken is de vestiging in Herentals nu
dubbel zo groot.”

“UITBREIDING
NOODZAKELIJK
WEGENS
GROEIENDE PLOEG”

“Wit, zwart en rood zijn de hoofdkleuren,
en zoals in de andere vestigingen, kozen
we voor een neutrale basis. De lichte en
donkere materialen, en rode accenten
zorgen voor het contrast. De kantoren
en vergaderlokalen zijn afgebakend met
glas. Zo bewaren we de openheid en het
ruimtegevoel, en valt er overal voldoende
daglicht binnen.”
Was er een bijzondere uitdaging aan
het project?
“Wat ons zeker bijblijft, is de complexiteit
van het gebouw. Bij de opmeting bleek
dat er geen enkele muur evenwijdig was
aan de andere. Om een logische en mooie
lijn in het gebouw te krijgen, hebben we
dus even moeten sleutelen. Toch is die lijn
er nu heel letterlijk, te herkennen aan het
zwarte tapijt en het donkere plafond. Die
route leidt de bezoekers door het kantoor,
zodat iedereen vlot zijn weg vindt.”
U bent van harte welkom in ons vernieuwde kantoor aan de Grote Markt van
Herentals. Vind uw droomwoning tussen
alle advertenties in de grote etalage en
kom binnen voor een gesprek.
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