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HOREMANS HOUTSKELETBOUW 
HEEFT ALLES IN HUIS OM 
JOUW WONING VOLLEDIG 
NAAR JOUW SMAAK TE BOUWEN.

Bij Horemans Houtskeletbouw zijn we dé specialist in houtskeletbouw. Een sterk en hecht 
familiebedrijf met trouw personeel, véél vakmanschap en een vooruitstrevende visie. 
Al bijna 40 jaar en meer dan 700 woningen lang. Kortom, we kennen en kunnen het 
vanbinnen en vanbuiten. 

We hebben alles in huis om jouw woning volledig naar jouw wensen te bouwen. 
Daarvoor communiceren we graag helder en transparant. Net zoals onze aanpak 
en service. Dat is ons uniek fundament voor jouw droomhuis. 

We ontwikkelen, maken én plaatsen het zelf. Onze vakmannen die alles in ons 
atelier voorbereiden, blijven ook op de werf betrokken van de start van de werken tot de 
finale afwerking. Want bouwen doe je bij Horemans Houtskeletbouw écht in vertrouwen. 
We maken er niet alleen persoonlijk werk van, we tekenen er zelfs voor!
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INHOUDSOPGAVE

Horemans, een naam waarop je met vertrouwen jouw houtskeletwoning kan bouwen.

Waarom kies je voor Horemans houtskeletbouw?

De productie van jouw houtskeletwoning begint in ons eigen atelier.

Slim, duurzaam én energiezuinig bouwen? Houtskeletbouw, een slimme beslissing.

Houtskeletbouw: veel voordelen, nóg meer duurzaamheid.

Realisatie: Nieuwbouw te Beringen

Realisatie: Nieuwbouw te Hamont-Achel
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HOREMANS, EEN NAAM WAAROP 
JE MET VERTROUWEN JOUW 
HOUTSKELETWONING KAN BOUWEN.

DE OERSTERKE WORTELS VAN ELKE 
HOREMANS HOUTSKELETWONING.

Om jouw toekomstige thuis echt naar jouw wens te laten bouwen, wil je zekerheid. 
Die vind je bij Horemans Houtskeletbouw. Als trots familiebedrijf – met generaties 
ervaring in het bouwen en verbouwen met hout – zijn we al bijna 40 jaar dé specialist
in duurzame houtskeletbouw op maat. Met onze expertise en vakmanschap, 
innovatieve visie en persoonlijke aanpak bouwen we je woning precies zoals jij het wil.

Horemans Houtskeletbouw heeft krachtige roots die teruggaan tot maart 1984. 
Toen richtte Danny Horemans de Schrijnwerkerij Horemans NV op. Niet zonder succes, 
en al snel groeide het timmerbedrijf uit tot een algemene bouwonderneming met de focus 
op houtskeletbouw. Horemans was zo in België een echte pionier met deze innovatieve 
bouwmethode. En nog altijd is die vooruitstrevende visie een huiskenmerk.

Met het oog op verdere groei, kocht Horemans aan het eind van de jaren ‘90 een stuk grond 
op het industrieterrein in Meeuwen. Daar werd dan in 2002 een nieuw bedrijfsgebouw 
neergezet en is nog steeds de huidige locatie.

Sinds 2003 hebben Danny’s zonen Sven en Wim Horemans als tweede generatie de leiding 
in handen. Dé garantie voor de continuïteit van de waarden 
waarmee Horemans altijd werkte. Als (h)echt familiebedrijf 
combineert het hoge kwaliteitseisen met een eigen 
productie en een persoonlijke aanpak.
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ONS HOREMANS-TEAM, 
HOUTSKELETBOUW-
SPECIALISTEN UIT 
ÉÉN STUK.

Het team van Horemans bestaat uit echte 
bouwspecialisten waarmee we voor iedere 
bouwuitdaging een passende oplossing 
bieden. Een hechte, hands-on groep met de 
juiste mix van vakbekwaamheid, ervaring 
en expertise. We zijn dan ook trots op onze 
ploeg en kijken telkens weer vol vertrouwen 
uit naar het volgende bouwproject. 



WAAROM KIES JE VOOR HOREMANS HOUTSKELETBOUW?

HOREMANS HOUDT WOORD: ONZE 4 BOUWBELOFTES.

√ Wij bouwen een kwaliteitsvolle woning precies naar jouw wensen.

√ Met de juiste mix van vakmanschap en service werken we superflexibel.

√ Open, eerlijke en correcte communicatie en prijzen.

√ Wij produceren ieder houtskelet volledig zelf.

Plannen voor een eigen huis? Dan kijk je vast al uit naar je eigen gezellige thuis. Maar, bezint voor ge bouwt! Want dan is het 
slim om voor een kwaliteitsvolle, duurzame en energiezuinige woning te gaan. Houtskeletbouw is dan een hele slimme keuze. 
En houtskeletbouw van Horemans de állerslimste. Zeker als je onze vier bouwbeloftes kent.

√ Ecologisch verantwoord hout met PEFC- of FSC-label.

√ Familiebedrijf met trouw en vakkundig personeel.

√ Bijna 40 jaar ervaring en vakmanschap.

√ Reeds 700 huizen gebouwd voor tevreden klanten.

Hoe jij jouw droomhuis ziet, 
zo bouwen wij het. 
Precies op jouw maat. 
Wil je modern, landelijk of 
klassiek? Ga je voor ingetogen 
of een opvallend accent? 
We luisteren écht naar je 
persoonlijke wensen en 
maken ze realiteit.

HOREMANS BOUWT
NAAR JOUW WENSEN 

Een huis bouwen, is een 
belangrijke beslissing. 
Ook financieel. Logisch dat je 
waar voor je geld wil. Vooraf 
bekijken we samen grondig je 
bouwbudget en bespreken we 
alle opties zodat jij doordacht 
kan beslissen. Zo betaal je op 
het einde geen cent te veel.

HOREMANS BOUWT 
BINNEN JOUW BUDGET

Weet je al precies hoe jouw 
droomwoning er uitziet en ligt 
je verhuisdatum al vast? 
Of ben je nog zoekende en 
moet alles nog concreet 
worden? We werken in 
samenspraak met jou een 
realistische planning uit en 
houden we ons eraan. 

HOREMANS BOUWT 
VOLGENS PLANNING

Dankzij onze jarenlange 
praktijkervaring en onze 
uitgebreide expertise 
kennen we het bouwproces 
van houtskeletwoningen door 
en door. We geloven sterk 
in een persoonlijke en open 
communicatie, en houden ons 
aan gemaakte afspraken. 

HOREMANS BOUWT 
VOLGENS DE AFSPRAKEN
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DE PRODUCTIE VAN JOUW 
HOUTSKELETWONING BEGINT 
IN ONS EIGEN ATELIER.
Bij Horemans Houtskeletbouw ontwikkelen, maken én plaatsen we jouw houtskeletbouw-
woning volledig zelf. We hebben alle kennis en technische infrastructuur in huis om ieder 
houtskeletbouwproject tot in het kleinste detail perfect te vervaardigen. 

De productie van de houtskeletwanden gebeurt volledig in 
ons eigen atelier. Hiervoor beschikken we over een modern 
machinepark waarmee we elke gewenste houtskeletbouw-
wand kunnen produceren. 

De houtskeletwanden worden dan kant-en-klaar naar de 
bouwlocatie gebracht. Onze vakmannen die alles in ons 
atelier voorbereiden, blijven ook op de werf betrokken van 
de start van de werken tot de finale afwerking. 
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We kunnen jouw gevel – net zoals bij klassieke woningbouw 
– afwerken met de gevelstenen, hout, pleisterwerk of
gevelplaten naar je persoonlijke smaak.

Wil je een lage-energiewoning, een passiefhuis, 
een BEN-woning of een nul-energiewoning? 
Horemans Houtskeletbouw bouwt het huis dat jij wenst. 
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SLIM, DUURZAAM ÉN ENERGIEZUINIG BOUWEN? 
HOUTSKELETBOUW, EEN SLIMME BESLISSING.

HOE HOREMANS VOOR JOU HET VERSCHIL MAAKT? 
WE LUISTEREN ÉCHT EN BESPREKEN ÉLK DETAIL.

WAAROM BOUWEN MET HOREMANS HOUTSKELETBOUW 
JE EXTRA VEEL VOORDELEN BIEDT. 

Houtskeletbouw is dé toekomstgerichte bouwmethode. En bij Horemans hebben we de kennis, ervaring en 
visie om je toekomstige woning precies naar jouw voorkeur te bouwen. Zo geloven we heel hard in 
persoonlijke service en heldere communicatie. 

We luisteren grondig naar hoe jij je nieuwe thuis ziet. Tot in elk detail. Die bouwen we dan exact volgens de 
afspraken. Onze vakmannen die alles in ons atelier voorbereiden, blijven ook op de werf betrokken van de 
start van de werken tot de finale afwerking. Bouwen in vertrouwen? Wij maken we er écht werk van.

Bouw je huis met Horemans en je krijgt er heel wat pluspunten bij. 
Zo zijn we dé specialist in houtskeletbouw. Punt. We ontwikkelen, maken en plaatsen het zelf. 
Al bijna 40 jaar en meer dan 700 woningen lang. Als een sterk familiebedrijf met trouw personeel, 
en veel vakmanschap. Kortom, we kennen en kunnen het vanbinnen en vanbuiten. 
Zo bouwen we je woning volledig naar je wensen. Daarom communiceren we graag helder en persoonlijk. 
Want bouwen doe je in vertrouwen. 

Bij houtskeletbouw bestaat het huis uit een stevig houten geraamte. Dat houtskelet – en al de rest – maken we 
volledig zelf van ecologisch verantwoord hout met PEFC- of FSC-label. Hout is een sterk, natuurlijk materiaal en 
houtskeletbouw is een snelle, vooruitstrevende en duurzame bouwmethode. Bij onze productie 
gebruiken we hoogwaardige panelen, kwaliteitsvolle houtstructuren en moderne machines. 

Horemans heeft dus alles in huis voor jouw droomwoning.

Je maakt met houtskeletbouw de juiste keuze. En daarvoor ben je bij Horemans helemaal aan het juiste adres. Want je wil niet alleen nú waar voor je geld, 
maar ook de beste keuzes voor de lange termijn maken. Op het vlak van kwaliteit, comfort, energiezuinigheid en duurzaamheid. Horemans Houtskeletbouw 
is écht specialist in duurzame houtskeletbouw en heeft al generaties ervaring in het bouwen en verbouwen met hout. Bijna 40 jaar zelfs! Een energiezuinig huis, 
een BEN-woning, een passiefhuis of zelfs een nulenergiewoning? Met onze expertise en vakmanschap bouwen we jouw woning precies naar je wensen.
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VOOR JOUW HOUTSKELETBOUW HALEN WE 
AL ONS VAKMANSCHAP BOVEN.
Om de houtskeletwoning van je dromen te bouwen, hebben we heel wat kennis, ervaring en vakmanschap in huis. 
Ons vaardig en veelzijdig Horemans team is dan ook van vele markten thuis. Zo maken we niet alleen de 
houtconstructie en alle ander houtwerk, maar zorgen we daarnaast met evenveel expertise ook voor de 
gevelbekleding, het metselwerk, het pleisterwerk en de isolatie.

Houtskeletbouw is een duurzame, ecologisch verantwoorde bouwmethode waarbij je heel wat voordelen kan 
afvinken. Zo heb je op het vlak van energiezuinigheid uitgebreide mogelijkheden. Een ander pluspunt is de korte 
bouwtijd. Nog een extra troef? De onbeperkte architecturale mogelijkheden. 
Hoe jij wil wonen, zo kan Horemans het bouwen.
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HOUTSKELETBOUW: VEEL VOORDELEN, 
NÓG MEER DUURZAAMHEID.
Houten woningen bestaan al eeuwen, want hout is een natuurlijk en sterk materiaal dat 
zeer geschikt is om te bouwen. Vandaag is duurzaam bouwen een logische, toekomst-
gerichte keuze die vele voordelen biedt. En houtskeletbouw past daar als duurzame, 
ecologisch verantwoorde bouwmethode perfect in. 
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BOUWEN OP MAAT PLÚS TAL VAN ANDERE 
VOORDELEN VAN HOUTSKELETBOUW.
Weet jij al precies hoe je wil bouwen? Of ben je nog zoekende? Met houtskeletbouw heb 
je alle vrijheid. Bij Horemans bouwen we al bijna 40 jaar houtskeletwoningen op maat en 
helpen we je graag met deskundig advies. Hoe jij wil wonen, zo kunnen wij het bouwen. 
En dat is slechts één van de vele voordelen van houtskeletbouw.

WAT IS HOUTSKELETBOUW?
Houtskeletbouw is een bouwmethode waarbij – eenvoudig gesteld – houten stijlen en 
balken de dragende elementen vormen. De basisconstructie van het huis bestaat 
dus uit een houten geraamte. 

De vloeren van de verdiepingen en ook het dak worden uitgevoerd in hout, de fundering 
en de vloer op de begane grond in beton – zoals bij de traditionele bouwmethode. 
Een doordachte opbouw garandeert uitstekende stabiliteits- en akoestische 
isolatieprestaties. In België valt de keuze voor de afwerking van de buitengevels vaak 
op een gevelsteen, maar ook bepleistering, beplating of een houten bekleding 
zijn perfect mogelijk.

De ruimte tussen de stijlen vullen we op met ecologisch isolatiemateriaal en werken de 
binnenzijde af met een gipsplaat waarop meerdere afwerkingen mogelijk zijn. 
Houtskeletbouw is dan ook ideaal om je woning zeer goed te isoleren en luchtdicht te 
maken. Maar je profiteert meteen van nog heel wat andere pluspunten.



Voor houtskeletbouw is er minder energie nodig dan voor 
bouwwerken met andere materialen. Verder gebruiken we 
ecologisch verantwoord PEFC- of FSC-hout uit duurzaam 
bosbeheer dat als bouwmateriaal ook aan CO²-opslag doet.

DUURZAAMHEID IS TOP

Hout is een natuurlijk, circulair en gezond bouwmateriaal 
waarmee je comfortabeler woont voor hetzelfde budget. 
Zo zorgt houtskeletbouw zomer en winter voor een natuurlijk 
vochtgehalte en blijf je vrij van condensatieproblemen. 
Het resultaat: een aangenaam, gezond binnenklimaat.

GEZOND WOONCOMFORT

Onze houtskeletbouwwoningen zijn dankzij de 
doordachte isolatie vrij van koudebruggen of 
thermische onderbrekingen.

GEEN KOUDEBRUGGEN

Een houtskeletwoning is supergeschikt om optimaal te 
isoleren en luchtdicht te maken. Zo kan je bijvoorbeeld 
opteren voor een BEN-woning, een passiefhuis of zelfs een 
nulenergiewoning. Het kost dus ook weinig energie om een 
houtskeletwoning te verwarmen. 

LAGE VERWARMINGSKOSTEN
Houtskeletbouw biedt enorm veel flexibiliteit. Door de 
lichtheid van de constructie heb je ook een minder zware 
fundering nodig. Hou je van modern, klassiek of landelijk? 
Kies de architectuurstijl van jouw voorkeur.

ELKE BOUWSTIJL

We gebruiken zowel tijdens de productie, de bouwfase als de 
afwerking amper water. En omdat de montage slechts enkele 
weken duurt, wordt de ruwbouw nauwelijks blootgesteld aan 
weer en wind. Houtskeletbouw is dus een droge bouw-
methode waardoor de afwerking en het verven direct 
kunnen starten.

DROGE EN SCHONE BOUWMETHODE
Houtskeletbouw is een snelle bouwwijze, en bij Horemans 
nóg sneller. Want nog voor de werf start, maken we in ons 
eigen atelier al de panelen van het houtskelet en bestellen we 
het buitenschrijnwerk. Je woning is snel winddicht en door 
miniem watergebruik is er geen lange droogtijd nodig.

KORTERE BOUWTIJD

Zorgvuldig maken we alle constructietekeningen zelf, 
overlopen vooraf mogelijke knooppunten en bespreken 
al je wensen. Gevolg: een vlotte en zorgeloze bouw.

ZORGELOOS BOUWEN

Alle leidingen zoals ventilatiebuizen en verwarmings- en 
elektriciteitskabels werken we weg in een technische spouw, 
zowel in de wanden als in de tussenvloeren. In je huis zal dus 
geen enkele leiding zichtbaar zijn.

ONZICHTBARE LEIDINGEN 
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NIEUWBOUW TE BERINGEN
“We hebben voor houtskeletbouw gekozen omdat het duurzame en
ecologische aspect ons zeer hard aanspreekt. 
Aangezien ik zelf interieurarchitecte ben konden we met deze 
doordachte bouwmethode, na de werken van Horemans, 
volledig zelf aan de slag met de binnenkant van ons nieuwe huis.
Het feit dat je nergens moet kappen of slijpen zorgt ervoor dat
we alles zelf op eigen tempo kunnen realiseren. 
Wat natuurlijk ook weer scheelt op het einde van rit!” 

KRISTOF & NELE
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NIEUWBOUW TE HAMONT-ACHEL
“Het aangename en persoonlijke gevoel wat we bij Horemans kregen 
heeft voor ons de doorslag gegeven om voor hun te kiezen.
Het feit dat ze alles zelf produceren en ontwikkelen plus de open
communicatie zorgde voor een zeer aangenaam bouwproces.
Alles werd duidelijk besproken en er werd rekening gehouden met 
ons budget, zo gaven ze aan waar we zelf konden helpen en dus
besparen! Voor ons was het snelle bouwproces zeker een groot 
pluspunt. Want hoe sneller ons huis klaar was des te sneller we 
onze huur konden opzeggen.”

INGO & LIEN



VRAGEN OVER HOUTSKELETBOUW? 
STEL ZE.

Heeft houtskeletbouw nog geheimen voor je? Niet voor ons. 
We beantwoorden graag al je vragen. Of maak even een afspraak 

om langs te komen. Onze deur staat voor je open, 
en de koffie pruttelt al.

011 79 16 48
info@horemans-hsb.be


