
Gevelrenovatie



Hoe Architectenatelier Vyvey & partners 
een MEERWAARDE betekent voor uw gebouw

Met meer dan 20 jaar ervaring in gevelrenovaties beschikt Architectenatelier Vyvey & partners 
over een gespecialiseerd team in gevelrenovaties binnen een professionele structuur. 

Architectenatelier Vyvey & partners hanteert een kwalitatieve en duurzame manier van renoveren, 
gericht op de toekomst.

Specialisaties
 Renovaties in het 
 agressieve kustklimaat

 (Vloeibare) waterdichtingen van balkons
 en gevels

 Isoleren van platte daken 

 Betonherstellingen
 
 Onderhouds-en restauratiewerken 
 aan beschermde monumenten in   
 samenspraak met Agentschap 
 Onroerend Erfgoed

 Gevelrenovaties gecombineerd
 met interieurrenovaties

 Schadediagnoses

 Vernieuwde concepten die de 
 uitstraling van het gebouw verjongen



hoe gaan we te werk
Plan van aanpak
Aan de hand van een plaatsbezoek ontvangt u een vrijblijvende Aan de hand van een plaatsbezoek ontvangt u een vrijblijvende 
offerte. Na goedkeuring van de offerte wordt de voorstudie offerte. Na goedkeuring van de offerte wordt de voorstudie 
opgestart.opgestart.

VOORSTUDIE

De eerste fase bestaat uit een oriënterend onderzoek; een 
visuele inspectie van gevelelementen met bijzondere aandacht 
voor vochtsignaturen, scheuren en delaminaties, roestvorming, 
met het oog op de uitvoering van een gevelrenovatie.

De opmaak van een oriënterend onderzoek bevat een 
uitgebreide rapportering met foto’s van de bevindingen, 
een uitgewerkt voorstel tot oplossing en een indicatieve 
kostenraming aan de hand van een gedetailleerde meet- 
staat.

De tweede fase bestaat uit een destructief onderzoek,           
gekoppeld aan een labo-onderzoek. Deze bepalen de           
schadefenomenen in de betonmassa.

Alles gebeurt steeds in samenspraak en overleg met de        
syndicus en RVM. We voorzien een duidelijke presentatie op de 
Algemene vergadering.

AANBESTEDING

We verzorgen de opmaak van een volledig aanbestedings- 
dossier, bestaande uit een lastenboek, gedetailleerde meet-
staat, plannen en details.

Er wordt een prijsaanvraag uitgestuurd naar verschillende 
aannemers, waarna een gedetailleerd nazicht en prijs-          
vergelijking van de ontvangen offertes gebeurt.

We leveren eveneens bijstand bij de onderhandelingen met 
de aannemer en stellen de bestelbon op.

CONTROLE OP DE WERF

Tijdens de uitvoering worden er wekelijks werfbezoeken 
gepland met aannemer, syndicus en VME, waarvan telkens 
een uitgebreid werfverslag wordt opgemaakt. De kwaliteit 
van de werken wordt nauwkeurig gecontroleerd.

Nazicht en controle van de vorderingsstaten behoren tot het 
takenpakket en we leveren eveneens bijstand bij de         
voorlopige oplevering met opmaak van een proces-verbaal.

Nazorg

Ook na de voorlopige oplevering leveren we bijstand aan de 
VME totdat alle openstaande punten opgelost zijn.



residentie Circé l 13 appartementen
renovatie gevels en daken uitvoering 1995-2022

residentie Spinnaker l 27 appartementen
renovatie gevels uitgevoerd 2008-2009

residentie Helix l 163 appartementen + HR
renovatie gevels en platte daken uitgevoerd 2008-2020

residentie Zand en Zon l 14 appartementen
renovatie gevels en platte daken uitgevoerd 2011-2012

residentie Les Clochettes l 5 appartementen, erfgoedpand
renovatie voorgevel uitgevoerd 2011-2019

residentie Nevada l 13 appartementen
renovatie gevels en platte daken uitgevoerd 2013-2014

residentie Piccadilly l 4 appartementen + HR
renovatie achtergevel uitgevoerd 2014-2015

residentie Garbi l 9 appartementen + HR
renovatie voorgevel en daken uitgevoerd 2015-2016

residentie Royal Navy l 14 appartementen
renovatie dakterras uitgevoerd 2008
aanbesteding renovatie gevels 2015-2016

residentie Park l gevels en daken l 74 appartementen
renovatie gevels en daken uitgevoerd 2015-2017

residentie Augustijnenhof l 24 appartementen
nieuwbouw en renovatie, uitgevoerd 2015-2018

residentie Casino l 42 appartementen + HR
vooronderzoek gevels en platte daken 2015 - 2021

residentie Massabielle l 32 appartementen
renovatie luifel, dakrandbalk en daken uitvoering 2015-2022

residentie Mirandola l 8 appartementen, erfgoedpand
Vooronderzoek renovatie 2016

residentie Albatros l voorgevels l 15 appartementen + HR
renovatie voorgevels uitgevoerd 2016-2017

residentie Wimbledon A, B, D l 148 appartementen + HR
vooronderzoek achtergevel en platte daken 2017

residentie De Tijl l 34 appartementen + HR
renovatie dakterrassen en plat dak uitgevoerd 2017-2018

residentie Inch Allah I, II en III l 39 appartementen
renovatie achtergevel en platte daken uitgevoerd 2017-2019

residentie Riverside l 51 appartementen
renovatie gevels en platte daken uitgevoerd 2018-2019

residentie Santa Cruz l 28 appartementen
renovatie achtergevel en platte daken uitgevoerd 2018-2019

referentielijst  renovatieprojecten

residentie Regency l 14 appartementen + HR
renovatie plat dak uitgevoerd 2018-2019
aanbesteding renovatie achtergevel 2020

residentie Royal l 103 appartementen
renovatie platte daken uitgevoerd 2019
vooronderzoek gevels 2019

residentie Maya l 56 appartementen
vooronderzoek gevels in 2019-2021

residentie Westend Palace A1-AB l 173 appartementen + HR
renovatie gevels en dakterrassen uitgevoerd 2019-2020

residentie Van Dyck l 8 appartementen + HR
renovatie gevels en platte daken uitgevoerd 2020-2021

residentie Westend Palace C1 l 72 appartementen + HR
renovatie gevels en platte daken uitgevoerd 2020-2021

residentie Seawind l 33 appartementen + HR
aanbesteding renovatie gevels en platte daken 2020

residentie Seagull l 18 appartementen
renovatie voorgevel en platte daken uitgevoerd 2020-2021

residentie Esmeralda l 19 appartementen + HR
renovatie gevels en platte daken uitgevoerd 2020-2021

residentie Magallan l 15 appartementen + 2HR
vooronderzoek achtergevel 2020

residentie Panorama l 137 appartementen
vooronderzoek gevels en platte daken 2020

residentie Ambassade l 67 appartementen + HR
renovatie gevels en platte daken uitvoering 2020-2022

residentie Trianon l 113 appartementen + 10HR
renovatie dakterrassen uitgevoerd 2021

residentie Santos l 29 appartementen + HR
renovatie platte daken uitgevoerd 2021

residentie Hermes l 72 appartementen + 7HR
aanbesteding renovatie gevels en platte daken 2021

residentie St. James l 32 appartementen + 2HR
aanbesteding renovatie gevels 2021

residentie Mosselbank l 112 appartementen
vooronderzoek gevels 2021

residentie Anita l 27 appartementen + HR
vooronderzoek gevels en plat dak 2021

De Barkentijn l vakantiecentrum, 62 kamers, erfgoedpand
beheersplan en aanbesteding 2021

Res. Gallion, Fregate, Caravelle l 99 appartementen +HR
aanbesteding renovatie dakterrassen 2021
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