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Exclusieve villabouw en luxerenovaties zijn specialistenwerk. Dat fin-

gerspitzengefühl om woondromen te vertalen in een uiterst stijlvolle wo-

ning met een unieke ziel… Vlassak-Verhulst heeft het in zich. Al 51 jaar 

is de Antwerpse familieonderneming toonaangevend in de Belgische 

villabouwwereld. Vanuit een streven naar perfectie en oog voor mooie 

materialen, innovatieve bouwwijzen en trends maken zij het verschil voor 

hun cliënteel. De stijloefening die ze met passie, authenticiteit en kennis 

van zaken maken voor nieuwbouwprojecten, trekken ze ook door naar 

renovaties – een aparte, toegewijde tak binnen het bedrijf. Een mooie il-

lustratie daarvan is de transformatie van een klassieke villa tot hedendaag-

se woonparel.

 

Hoe zo’n renovatie tot stand komt, vertelt verantwoordelijke renovaties, 

de heer Wen De Brouwer: “Renoveren is geen sinecure. Vlassak-Verhulst 

staat voor ontzorging. Wij dragen het ganse project, onze klant moet 

enkel keuzes maken. En ook daar ondersteunen wij maximaal. Tijdens 

een bezoek zijn we één en al oor voor de wensen van de bewoners. We 

zoeken bovenal uit wat haalbaar is.” Een renovatie is bij Vlassak-Verhulst 

een totaalproject, met de focus op kwaliteit en persoonlijke service. Dit 

in samenwerking met gelijkgestemde partners voor één ultiem doel: een 

tevreden klant.
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De zoektocht naar harmonie

De nieuwe eigenaar van deze villa had nog weinig voeling met het 

oorspronkelijke interieur en riep de hulp in van Vlassak-Verhulst. De 

opdracht was duidelijk: creëer en bezorg vernieuwing. Het zwa-

re, klassieke interieur werd na grondig overleg flink aangepakt. Van 

de oorspronkelijk donkergrijze inkomhal bleef enkel de marmeren 

vloer behouden. De oude kastgehelen maakten plaats voor nieuw 

paneelwerk in Amerikaanse notelaar en een passende boogvorm in 

diezelfde houtsoort. Kasten met statige bronzen handvaten en een 

natuurstenen onthaaltablet zijn de finishing touch in de hal. Ook in 

het gastentoilet kregen de spiegel en het kraanwerk een smaakvolle 

make over. Uitnodigend allemaal.  

 

De dubbele deur geeft toegang tot de woonkamer, waar de esdoorn 

kastenwand met bronzen handgrepen is doorgetrokken. Het parket 

kreeg een opknapbeurt en het logge erkergeheel werd vervangen 

door een rank stalen exemplaar. De originele haard bleef behouden, 

elegant omgeven door nieuw stafwerk, esdoorn kasten en prachtige 

verlichting. Sleutelwoorden voor het meubilair: klassevol, sober en 

tijdloos. Een combinatie die aansluit bij de Italiaanse designcollectie 

van Giorgetti, met maatwerksofa, passende stoelen en vleugelzetel. 

De flexibele bijzettafels maken het geheel compleet.

 

Design en maatwerk tot in de perfectie

Nog gedetailleerder was de transformatie van de eetkamer. De origi-

nele vloer werd vervangen door planken vloeren in Hongaarse punt 

als moderne tegenhanger van visgraat parket, een heus precisiewerk. 

Het resultaat is een strak en rustig patroon met natuurlijke uitstraling 

van de eiken vloer. De bestaande moulures op de muren werden ver-

vangen door een massieve lambrisering. Het aangepaste raamgedeel-

te in de voorgevel zorgt voor een heerlijke lichtinval. De bestaande nis 

werd aangepast en geeft plaats aan een notelaar kastgedeelte met 

beglazing en ledverlichting.
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Ook in de dining-ruimte opteerde de eigenaar voor maatwerk 

meubilair met een tafel van Giorgetti, bijpassende zeteltjes en 

een designkast. Opmerkelijk aan het tafelblad en de design-

kast is de afwerking met Calacatta marmer – helder wit met 

gracieuze, donkere aders. De tafel rust op een bronzen voet. 

De nieuwe, lichte gordijnen en tafel- en plafondverlichting 

zijn extra sfeermakers. Het zit ‘m hier in het harmonieus ge-

heel, maar evengoed in de details. Zelfs kunstwerken kregen 

een nieuwe plek en komen zo beter tot hun recht. Perfectie 

bestaat.

 

Zorgvuldig uitgekiende projecten

Van meerwaarde gesproken. Vlassak-Verhulst heeft een in-

tern studiebureau, werkt met eigen arbeiders, eigen project-

leiders en interieurarchitecten voor nieuwbouw en renovatie 

en kan rekenen op bijkomende expertise van zorgvuldig ge-

selecteerde onderaannemers. Elk jaar werkt de onderneming 

een 20-tal projecten af, het merendeel villanieuwbouw en 

verder renovaties van luxewoningen.

 

“Onze klanten houden van esthetiek pur sang, interieur en 

exterieur. Wij helpen hen daarbij door maatwerk, precisie en 

vakmanschap over de ganse lijn”, aldus Wen. “Elke renovatie 

is uniek en straalt karakter en tijdloze charme uit. Wij zorgen 

voor de vormgeving en uitvoering, gekruid met topkwaliteit 

en zorgeloosheid. We zijn fier op onze vele mooie realisaties 

die je werkelijk nergens anders vindt.”

 

Ook op zoek naar een eerlijke, betrouwbare partner voor 

jouw droomvilla of luxerenovatie? Maak vrijblijvend een 

afspraak, via de site of telefonisch, en de specialisten van 

Vlassak-Verhulst komen bij je langs om je woonideeën 

vorm te geven. ●

Sinds 1970 is Vlassak-Verhulst 
toonaangevend in exclusieve 

villabouw en renovatieprojecten. 
Onze gespecialiseerde ontwerpers 
en interieurarchitecten delen graag 
hun vakkennis en ervaring met u, 
in functie van uw project. Daarom 

zijn onze klassieke en hedendaagse 
ontwerpen, keer op keer een toon-
beeld van pure klasse met dat extra 

vleugje charme.
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