Speeddaten met Het Gebouw en ML Interior Design
Het Gebouw Advies en Ontwerp en ML Interior Design delen op Beurs Huis een stand waar de twee bedrijven gaan speeddaten met
bezoekers.
Surf naar de websites van de bedrijven, klik op de button 'Speeddate Huis 2011' en vul de online bon in. Wie zich inschrijft, krijgt een
gratis advies tijdens Beurs Huis en een attentie. De speeddate is er voor alle vragen over verbouw, aanbouw en interieuradvies.

De perfecte verbouwing dankzij Onafhankelijk interieuradvies van ML Interior Design
Het Gebouw Advies en Ontwerp Van kleuradvies tot complete
begeleiding
Ik wil verbouwen, maar hoe pak ik dat aan?
Dan ga ik naar Het Gebouw Advies en
Ontwerp; een Enschedees bedrijf dat de
renovatie en verbouwing aan woning en
bedrijfspand begeleidt.
Wie wil renoveren, uitbouwen of
verbouwen, krijgt te maken met
lastige keuzes, een wirwar van
vergunningen, vaak een gebrek
aan technisch inzicht en een tekort
aan tijd. Het Gebouw Advies en
Ontwerp biedt advies en begeleiding aan; dé oplossing voor
mensen die graag willen verbouwen, maar zelf geen bouwkundig ingenieur zijn.
Het bedrijf van Raymond Mos zorgt
voor de schetsen, definitief
tekenwerk, voor de vergunningen,
de begeleiding. Daarnaast kan hij
aannemers en bouwers inschakelen. De
bouw wordt bovendien gecontroleerd door
Het Gebouw advies en ontwerp
Laaressingel 95, Enschede
T 053 - 2304975 M 06 29279585
www.hetgebouw.biz

Het Gebouw Advies en Ontwerp. Klopt de
maatvoering, zijn de juiste materialen
gebruikt? Zaken waarop Raymond Mos
veel kijk heeft en waardoor zijn klanten met

Van kleuradvies tot complete begeleiding:
ML Interior Design uit Borne is specialist in
binnenhuisarchitectuur.
“Klanten hebben vaak al een idee
over een aanbouw, uitbouw,
nieuwe indeling of renovatie van
het interieur, maar niet over de
uitvoering en de kosten hiervan. Ik
breng structuur en eenheid aan en
zet de verandering daadwerkelijk in
gang ” aldus Michael de Lange van
ML Interior Design, een ontwerpbureau voor interieurarchitectuur.

en instellingen. Het bedrijf werkt onafhankelijk en dus zonder binding aan

Belangrijk zijn daarbij de wensen
van de klant.

een gerust hart kunnen starten met de
aanbouw of verbouw.
Het Gebouw Advies en Ontwerp is er voor
iedereen die wil renoveren, uitbouwen of
verbouwen. Tenslotte werkt Het Gebouw
nieuwbouwplannen uit en geeft advies
omtrent energie en milieu.

“Een ontwerp begint bij het
onderzoek naar de persoonlijke smaak van
de klant, of de huisstijl en cultuur van een
bedrijf. Een grondige analyse van de
gebruikersfuncties en de ruimtelijke
kwaliteiten. Zo krijgt iedereen het ontwerp
dat volledig bij hem past en helemaal klopt
tot in detail “
ML ontwerpt voor particulieren, bedrijven

commerciële bedrijven. Voor alle aspecten
van interieurarchitectuur kunt u terecht bij
ML. “Van advies over kleuraccenten, een
ruimte inrichten tot en met totale projectbegeleiding”
ML Interior Design
Van Heemskerkstraat 25, Borne
T. 0612409970 www.ml-interiordesign.nl

