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Vlassak-Verhulst | Bouwen volgens de 
hoogste kwaliteitsstandaard
In zijn vijftigjarige geschiedenis wist Vlassak-Verhulst uit ’s Gravenwezel op te klimmen tot 
marktleider in exclusieve bouwprojecten van topkwaliteit. Het familiebedrijf realiseerde inmiddels 
al ruim 1.000 villaprojecten waaronder talloze totaalconcepten waarbij woning, interieur en tuin 
eenzelfde pretentieloze klasse, pure sfeer en innemende charme uitstralen. Woningen met een 
ziel, zeg maar. Het betreft hier zowel projecten in België als in het buitenland. Vlassak-Verhulst is 
niet enkel actief in nieuwbouw maar neemt ook renovatieprojecten ter harte van oude, vaak 
historisch waardevolle panden.

Zin voor perfectie
Sinds 1970 is Vlassak-Verhulst uw bouwpartner met vakman-
schap die ervaring en visie graag met u deelt om zo samen een 
woonproject te realiseren dat in alles de perfecte weerspiegeling is 
van uw woondynamiek en levensstijl.

Vlassak-Verhulst onderscheidt zich bij elk individueel project 
met doorgedreven zin voor kwaliteit en bijzondere flair voor 
authenticiteit.Het bouwbedrijf beheerst alle architectuurstijlen, 
van landelijk klassiek tot hedendaags minimalistisch, zolang 
het maar stijlzuiver en authentiek is. Hun villa’s in Provençaalse 
stijl uit de beginjaren waren volstrekt nieuw in ons land.  In een 
latere periode legden ze zich toe op Cotswold cottages, 
klassieke Engelse country houses en Normandische villa’s. 
Vlassak-Verhulst introduceerde als eerste de Amerikaanse 
bouwstijlen in België. Initieel met de Virginia-stijl en later met de 
typische Long Island residenties waarbij overvloedig gebruik 
gemaakt wordt van houten elementen en overdekte porches, 
afkomstig uit hun eigen schrijnwerkerij.
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Of uw voorkeur uitgaat naar klassiek geïnspireerde architectuur 
of eerder naar strakkere lijnen van de eigentijdse woningen, 
Vlassak-Verhulst pakt elke uitdaging aan met dezelfde zin voor 
perfectie, passie en grondige kennis van zaken. Volgens de aard 
van het project krijgen de bouwheren een multidisciplinair team 
toegewezen dat bestaat uit architecten, ingenieurs en vaklui van 
topniveau. Vlassak-Verhulst telt momenteel bijna 100 medewerkers 
die één voor één geselecteerd werden op basis van hun vakkennis 
en ervaring met zowel moderne als ambachtelijke technieken 
en bouwprocedés.

Luxe renovaties
De laatste 15 jaar passen ze de ambachtelijke expertise ook 
toe op renovaties. Hier is de boodschap: waardevolle architecturale 
elementen en details behouden, maar dan wel in combinatie 
met de meest vooruitstrevende technieken en comfortvoor-
zieningen. De stijloefening die Vlassak-Verhulst telkens opnieuw 
maakt voor nieuwbouwprojecten, trekken ze ook door naar 
luxe renovaties, een aparte toegewijde tak binnen het bedrijf. 
Vlassak-Verhulst staat voor ontzorging, zij dragen het ganse 
project. Voor welke stijl de klant ook kiest, een eindresultaat dat 
aan de hoogste normen en eisen voldoet, wordt gegarandeerd.
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Vlassak-Verhulst

Authentieke materialen en afwerkingen
Vlassak-Verhulst onderscheidt zich met glans door het veelvuldig gebruik van 
doorleefde en gerecycleerde materialen die een tijdloze charme uitstralen die 
niet steeds met nieuwe materialen bereikt kan worden. We denken hierbij onder 
andere aan gerecupereerde leien, pannen en vloerdallen, oude stijldeuren, koperen 
en smeedijzeren elementen en accenten, edele houtsoorten…

Een eigen team van bouwvakkers, schrijnwerkers, meubelmakers, interieur- 
specialisten, metaalbewerkers, steenhouwers en tuinarchitecten werkt nauw 
samen om steeds de juiste sfeer neer te zetten die perfect past bij de bouwheren, 
de locatie én de ruimere omgeving. 

De architecten en technisch tekenaars gaan creatief aan de slag. Eerst met schetsen 
en nadien met uitgewerkte tekeningen die via overleg uitmonden in de finale plannen. 
Maar een huis is geen thuis zonder een warm, gezellig en sfeervol interieur. Hierbij 
wordt de klant begeleid gedurende het hele traject, van verlichting tot kraanwerk en 
van meubilair tot gordijnstoffen. Ook voor het ontwerp en de aanleg van de tuin 
kunnen ze instaan, zodat een mooi geheel gevormd wordt.

Om die hoge normen te kunnen aanhouden, beperkt Vlassak-Verhulst zich tot een 
dertigtal projecten per jaar. Kwaliteit gaat hier duidelijk boven kwantiteit. Bij elk project 
wordt uiteraard enorm veel aandacht besteed aan zaken zoals isolatie, EPB, veiligheid, 
keuringen, energiestudies…een complex radarwerk van factoren waarbij soms wel 
tot 70 externe bedrijven samenwerken om de beoogde perfectie te bereiken.

Bezoek Vlassak-Verhulst deze zomer in Knokke
Vlassak-Verhulst is de laatste jaren ook heel actief 
aan de Belgische kust, want ook hier bevindt zich 
een veeleisend publiek dat kwaliteit naar waarde 
weet te schatten. Wie kennis wil maken met de filosofie 
en de mogelijkheden van Vlassak-Verhulst is deze zomer 
welkom in hun pop-upconcept aan de Zeedijk-Het Zoute 
794 in Knokke-Heist. U kan er terecht van donderdag 
tot maandag tussen 12.00 en 19.00 uur. Zo kan u 
zelf komen ontdekken wat de slogan ‘Wanneer 
bouwen kunst wordt’ inhoudt.


