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Sy-bo, opgericht in 2015 en 
sinds een jaar gevestigd in een 
gerenoveerd pand in Brugge 
Sint-Andries, is er voor elke 
particulier met verbouwplan-
nen. Als ontwerper, project-
leider en uitvoerder tegelijk 
heeft Sy-bo alle touwtjes in 
handen en draagt het de ver-
antwoordelijkheid over het 
volledige verbouwproject.

Van ruwbouw en technie-
ken tot de afwerking zoals 
schilderwerken, verlichting, 
maatmeubilair en gordijnen. 
Kelly Verstraete, zaakvoerster: 
“We werken samen met vaste 
onderaannemers uit verschil-
lende regio’s, elk met hun eigen 
specialisatie. We leggen de lat 
voor onszelf hoog en verwach-
ten van onze partners het-
zelfde. Een hoge afwerkings-
graad, een doordachte aanpak 
en duidelijke afspraken, daar 
gaan we voor. We willen onze 
klanten ontzorgen van A tot Z.”

Stappenplan

Elke verbouwing is anders, 
het is dus telkens maatwerk. 
Toch gaat Sy-bo steeds te werk 
volgens een vast stappen-
plan. Kelly Verstraete: “We 
gaan eerst ter plaatse voor 
een raming van alle kosten, 
rekening houdend met het 
vooropgestelde budget. Van 
ontwerp tot uitvoering, zodat 
de klant meteen zicht heeft 
op het totale kostenplaatje. 

Gaat de klant akkoord met de 
raming, dan zitten we samen 
aan tafel voor een brainstorm: 
wat vindt de klant belangrijk, 
hoe is de gezinssituatie, wat 
is er goed aan het huis en wat 
minder goed … We willen de 
klant leren kennen, zodat hij 
ons het vertrouwen geeft. Aan 
de hand van moodboards en 
stalen bepalen we de stijl. We 
doen opmetingen en houden 
steekproeven om te anticipe-
ren op eventuele onvoorziene 
problemen. Op basis van die 
input maken we een ontwerp 
in 3D, een gedetailleerde uit-
voeringstekening en stellen 
we een strikte planning op.”

Dat beetje meer

Zijn de werken afgerond, dan 
komt een poetsploeg langs 
zodat de nieuwe woning kraak-
net is voor oplevering. Klanten 
kunnen via Sy-bo ook beroep 
doen op een verhuisdienst, 
inclusief stockage. Boven het 
nieuwe kantoor van Sy-bo in 
Brugge Sint-Andries bevindt 
zich een prachtig bemeubeld 
appartement dat ter beschik-
king wordt gesteld aan klan-
ten als ze gedurende de ver-
bouwingen niet in hun huis 
kunnen blijven wonen.

Kelly Verstraete: “Onze klan-
ten zijn onze ambassadeurs. 
We zijn tien jaar aansprakelijk 
en willen dat elk project dat 
we opleveren tiptop in orde is. 
Een goede opvolging nadien 
is dan ook erg belangrijk. Zo 
contacteren we de klant proac-
tief wanneer het tijd is voor 
bepaalde onderhoudswerken, 
bijvoorbeeld van de ketel. We 
geven tips mee voor een goed 
onderhoud van alle materialen 
en toestellen en bezorgen na 
oplevering alle nodige techni-
sche fiches. Ook zijn we hele-
maal mee met moderne tech-
nieken als elektronische laad-
palen of warmtepompen.”�����

TOTAALRENOVATIE  
ZONDER ZORGEN

Iemand aan wie u de renovatie van uw 
woning blindelings kunt toevertrouwen, 

zonder verrassingen en binnen het 
vooropgestelde budget? Ontmoet Sy-

bo, uw partner in totaalrenovatie.

Sy-bo

Gistelse Steenweg 379a 
8200 Brugge

T. 050 14 09 90

info@sy-bo.be  
www.sy-bo.be
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