Dhr. en mevr. Audenaert – De Decker (Jochen en Charlotte)
Vanaf de planning tot na het opleveren van
ons huis sliepen we op beide oren!
Jochen Audenaert’s stem klinkt enthousiast
wanneer hij het over zijn huis heeft. Voor hij
en zijn vrouw Charlotte de beslissing namen
om met Qubo samen te werken, zijn ze kritisch
gaan rondkijken wie hen de meeste garanties
kon leveren voor het huis van hun wensen. Het
koppel wist op voorhand hoe alles er precies
moest uitzien. Daarna hebben ze aan diverse
bouwfirma’s een voorstel gevraagd.

We vonden het een prachtig ontwerp van onze
woning, esthetisch een schot in de roos. De keuze
van aannemer is een zeer belangrijke keuze! Het
feit dat ze naar onze wensen luisterden en ze ook
wisten te vertalen in het plan, gaf de doorslag: de
‘klik’ met de mensen van Qubo was er.”

“Het comfort dat je van bij de planning ervaart
tot wanneer de sleutel op de deur steekt, is zeer
waardevol en geruststellend. Die Qubo manier
van werken kan ik aan iedereen die wil bouwen
aanbevelen. Het voorkomt alle stress.”
“Mijn vader kende Qubo en adviseerde om zeker
ook met hen te praten,” zegt Jochen. ”Ze zijn kort
daarna bij ons langsgekomen en we hebben alle
details grondig besproken. Na het vergelijken
met de andere bouwbedrijven was de keuze voor
Qubo direct gemaakt: hun plan gaf onze wensen
helemaal weer. Wat eigenlijk wil zeggen dat
ze heel goed naar ons geluisterd hebben.

Audenaert vindt ook andere aspecten in zijn keuze
belangrijk: “De prijs-kwaliteitverhouding, namelijk.
Maar ook de Qubo-aanpak was van bij de start
zeer duidelijk. We wisten als bouwheer hoe en
waarom de zaken zouden gepland worden.
Op de meeste vragen was al geantwoord, ook
op die over de kosten.

De haalbaarheid, de invulling of de praktische,
technische en vormgevingswensen hadden we
diepgaand besproken voor de werken begonnen.
Door die grondige aanpak en voorbereiding
ervaarden we geen spanningen met Qubo tijdens
het bouwen. Trouwens, ik heb geen tijd om me
met bouwperikelen bezig te houden en ik ken er
ook niets van.”

“Het Qubo ontwerp gaf onze wensen perfect weer. Dat wil zeggen dat ze heel goed naar ons geluisterd hebben.”

Eens de plannen klaar en goedgekeurd waren,
heeft Qubo de bouw helemaal volgens het
tijdsschema uitgevoerd, bevestigt Audenaert.
“We zijn wel een paar keer gaan kijken, maar
eigenlijk uit nieuwsgierigheid. Controleren zou
overbodig geweest zijn, dankzij de duidelijke
voorbereiding.”

“Er zijn enkele kleine details aangepast tijdens de
bouw, steeds doordacht en altijd met de glimlach.
Je zou zeggen dat na een paar jaar wonen in ons
huis wel fouten naar boven zijn gekomen? Wel,
we vinden er geen,” lacht Jochen.
De Audenaerts twijfelden nooit aan de inzet,
noch aan de deskundigheid van Qubo. Jochen
herinnert zich één puntje: “Na de oplevering
bleek dat de gevelsteen vocht doorliet. Qubo
heeft dat onmiddellijk opgespoord. Ze hebben
glashelder toegelicht waaraan dat lag en het heel
snel opgelost.”
Het huis van het gezin Audenaert is een mooie
referentie voor Qubo! “We hebben subjectieve en
objectieve redenen om Qubo ook aan anderen
aan te bevelen. Je weet immers wat je gaat krijgen.
Die zekerheid heb je van bij de planning tot
wanneer de sleutel in de voordeur draait. Dat
vonden we zeer waardevol en geruststellend.
Die Qubo manier van werken voorkomt
stress. En sterker nog: als we opnieuw zouden
gaan bouwen, zullen ze met heel, héél sterke
argumenten moeten afkomen om niet voor Qubo
te kiezen.”

