
RENOVATIESPECIALIST SY-BO 
GARANDEERT HOGE AFWERKINGS-
GRAAD VIA STAPPENPLAN

sy-bo is op vijf jaar uitge-
groeid tot een specialist 
in totaalrenovatie. “We 
garanderen onze klant 
een zorgeloos verbou-
wingstraject, gaande 
van het ontwerp over de 
uitvoering en de opvol-
ging tot het onderhoud. 
Indien nodig staan we 
zelfs in voor de verhuis”, 
verduidelijkt bestuurder 
Kelly Verstraete.

“sy-bo beantwoordt zowel 
aan de nood van de klant 
op het vlak van coördinatie 
en advies inzake materiaal-
keuze als aan de nood van 
de bouwpartners om zich 
te kunnen focussen op 
hun corebusiness en niet 
te verdrinken in telefoons 
en klantengesprekken. 
Door goed te coördineren, 
kunnen we mooi schake-
len in de uitvoering.”

“Vanuit voornamelijk 
badkamerrenovaties zijn we 
geëvolueerd naar volledige 
renovatieprojecten. Ons team 
is gaandeweg uitgebreid met 
projectleiders, ontwerpers 
en assistent-architecten, die 
de competenties hebben 
om technische uitvoerings-
tekeningen te maken. Bij 
een renovatie is de voor-
bereiding nu eenmaal 
bijzonder belangrijk, want 
de klanten blijven ter 
plaatse wonen of verhuizen 
slechts voor korte tijd.”

“Doordat we steevast van een 
bestaand gebouw vertrekken, 
staat een grondige analyse 
voorop. Vanuit de opportuni-
teiten en de belemmeringen 
van het huis gaan we over 
tot maatwerk. Samen met de 
renovatiepartners nemen we 
het project grondig door en 
bewaken we nauwgezet de 
uitvoering en coördinatie. 
Mede dankzij onze heel 
gestructureerde aanpak 
kunnen we een hoge afwer-
kingsgraad garanderen.”

Verbreding van 
dienstverlening

Opmerkelijk is dat sy-bo zijn 
diensten blijft verbreden. 
“We nemen ook het interi-
eur, gaande van vast of los 
meubilair tot raamdecoratie, 
voor onze rekening. Terrassen 
en buitenaanleg behoren 
eveneens tot onze speciali-
teiten. Wie met ons werkt, 
heeft geen zorgen. Tijdens 

de werkzaamheden kan onze 
klant zelfs verblijven in een 
appartement van ons. En na 
het project staan we garant 
voor het onderhoud van de 
woning. De revisie van de 
verwarmingsketel is daar een 
goed voorbeeld van”, besluit 
bestuurder Kelly Verstraete.
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