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Bedrijfsprofiel

Al bij aanvang van zijn carrière
was Martin Vandereyt geboeid
door "HOUT" en alle mogelijke
toepassingen ervan. Toen hij 30 jaar
geleden zijn eerste houtskeletwoning
bouwde, verklaarde iedereen hem
voor gek. Vandaag is hij, samen met
zijn zonen David, Stijn en echtgenote
Fabienne zaakvoerder van een 50-tal
enthousiaste en betrokken medewerkers en is Vandereyt Houtskeletbouw
uitgegroeid tot een gevestigde
waarde in Limburg en omstreken.
Na zijn opleiding als schrijnwerker-meubelmaker,
ging
Martin
Vandereyt ervaring opdoen bij
verschillende firma’s. In 1992 zette
hij de stap naar zelfstandig houtskeletbouwer. “Het was niet altijd even
gemakkelijk, maar toch bleef ik voet
bij stuk houden. Vroeger kostte het erg
veel moeite om iemand te overtuigen
van de voordelen van houtskeletbouw,
vandaag kan ik de aanvragen niet
meer bijhouden”, legt Martin uit. “De
rode draad in ons verhaal? Kwaliteit.
Daar zal ik nooit op inboeten.”

Een (h)écht familiebedrijf
Sinds een tiental jaren maken zowel
de twee zonen David en Stijn, alsook
zijn echtgenote Fabienne deel uit van
het bedrijf. Hun inbreng heeft het
bedrijf alleen maar beter gemaakt.
We zijn een écht familiebedrijf
en daar plukken onze klanten de
vruchten van. Aangezien Stijn zeer
technisch onderbouwd is, neemt
hij de verantwoordelijkheid van de
productie alsook het aansturen van
de CNC-machine voor zich. David
is uitgegroeid van schrijnwerker tot
volwaardige projectleider. Hij coördineert samen met de werfleider het
woonproject van A tot Z in samenwerking met bouwheer, architect en
medewerkers. Fabienne daarentegen,
neemt het volledige HR en financiële
gedeelte voor haar rekening.”

CNC-machinepark
Een aantal jaren geleden hebben
we fors geïnvesteerd in een computergestuurd machinepark. Hierdoor
kunnen we niet enkel razendsnel
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maar ook uiterst precies werken. Een
sleutel-op-de-deur project voltooien
we in een mum van tijd.

David, Stijn, Martin Vandereyt &
Fabienne Wirix

Particulier & professioneel
Nieuwbouwwoningen, verbouwingen,
uitbreidingen, optoppingen en eiken bijgebouwen. Vandereyt Houtskeletbouw
is van vele markten thuis. We werken
voornamelijk in de particuliere sector,
maar bouwen ook kantoren en realiseren eigen projecten.”
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