
ZeDreno 
bouwt, verbouwt 
en renoveert 
jouw droomhuis



Jouw bouwdromen 
waarmaken
Jouw bouwdromen en jouw 
droomhuis: daar draait het om. We 
luisteren naar jou en hebben oor 
voor al je wensen en verlangens. 
Die vertalen we naar een concreet 
plan met een duidelijke off erte. 
Geen verrassingen achteraf. Bij 
ZeDreno maken we bouwdromen 
waar op een transparante manier.

Van plan om je woning helemaal te renoveren?
Je verouderde appartement laten vernieuwen?
Een kleine of grote verbouwing gepland?
De werken door één betrouwbare aannemer 
laten uitvoeren?

Dan is ZeDreno jouw ideale match! Met ettelijke jaren ervaring op de 
teller maken we van jouw totaalrenovatie, nieuwbouw of verbouwing 
een topproject!



Totaalrenovatie van jouw 
huis, villa, herenhuis, 
appartement, loft, …
• Een karaktervol huis gekocht dat je 

grondig wilt renoveren?
• Je gezellige villa is aan een grondige 

opknapbeurt toe?
• Kleiner wonen in een appartement dat 

echt wel gemoderniseerd moet worden? 
• Ruimer wonen met een aanbouw of een 

uitbreiding van je woning? 

ZeDreno renoveert jouw huis, villa, 
stadwoning, herenhuis, appartement, 
loft, … van a tot z. Wij nemen letterlijk alle 
bouw- en verbouwingswerken op ons. Van 
afbraak tot volledige heropbouw.

Totaalrenovatie: renoveren van a tot z

Waarom renoveren? 
Totaalrenovatie met een 
persoonlijke aanpak.
Beslist om te renoveren? En de renovatie in 
zijn geheel over te laten aan een bekwame 
aannemer? Prima idee. Wij pakken jouw 
totaalrenovatie grondig aan: van het begin 
tot de oplevering. We helpen je al met je 
plannen en 3D-tekeningen. Zorgvuldig 
teken we jouw verbouwing of nieuwbouw 
volledig uit. Onze heel persoonlijke aanpak 
zorgt ervoor dat jouw totaalrenovatie een 
succes wordt.



Totaalprojecten bij ZeDreno: 
van strippen tot aankleden! 

Wij strippen je hele woning van bodem 
tot dak, als dat nodig zou zijn. Isoleren, 
opnieuw bepleisteren, een nieuw dak erop, 
nieuwe ramen en deuren, elektriciteit en 
loodgieterij, bepleisteren, een gloednieuwe 
keuken erin, een hedendaagse badkamer 
en dan schilderen, behangen, meubels op 
maat, inrichten,… Wij doen het allemaal 
met een groot hart voor verbouwen!

Ook kleine renovatieprojecten
Bij ZeDreno houden we ook van klein. Klein 
is even fijn. Want ook voor jouw kleine 
renovatieproject zit je goed bij ons. Een 
keukenrenovatie of badkamerrenovatie, 
een kleine aanbouw of je zolder omtoveren 
in een extra slaapkamer of hobbyruimte? 
Het kan allemaal. We komen altijd 
vrijblijvend bij je langs of nodigen je uit bij 
ons op kantoor voor een gesprek. Samen 
bekijken we wat wij voor jou kunnen 
betekenen.

Waarom renoveren met 
ZeDreno?
ZeDreno heeft een hart voor 
renoveren. Omdat we er zo van 
houden om je bouwdromen 
waar te maken. Je rekent op onze 
professionele aanpak want een 
totaalrenovatie laat je niet over 
aan de eerste de beste. ZeDreno 
heeft al heel wat jaren ervaring 
met totaalrenovaties. Alles begint 
bij ons met luisteren naar jouw 
renovatiedroom. Vertel het ons!



Met een hart voor bouwen en 
verbouwen
• Een nieuwe woning laten bouwen?
• Je bestaande woning grondig laten 

verbouwen?
• Op zoek naar een betrouwbare 

aannemer voor de verbouwingswerken 
aan je huis? 

Wij bouwen en verbouwen van afbraak tot 
de eindafwerking. Met een hart voor jouw 
bouwproject nemen we de coördinatie én 
de zorgen volledig van je over.

Nieuwbouw: van chappe tot 
interieurinrichting
Ook voor je nieuwbouwwoning vind je 
in ZeDreno de perfecte aannemer. Wij 
bouwen je nieuwbouw niet alleen. We 
zorgen ook voor alle afwerking: van 
elektriciteit, over loodgieterij, bezetten en 
schrijnwerk tot schilderen en behangen. 
Bij ons bouw je je nieuwe woonst in 
alle comfort met een gemotiveerd team 
vakmensen.

Verbouwingswerken  
van a tot z
Verbouwingswerken terwijl je al in je huis 
woont? Dat is een uitdaging. Wij nemen die 
uitdaging met enthousiasme aan. En met 
zorg voor jou en je gezin. We weten hoe 
belangrijk het is om tijdens verbouwingen 
zo weinig mogelijk hinder te ondervinden 
in je dagelijks leven. Makkelijk én handig 
om alles door je aannemer ZeDreno te 
laten regelen.

Jouw aannemer voor nieuwbouw en verbouwing



Alle verbouwingswerken 
grondig aangepakt! 

• afbraak en strippen van je woning
• isoleren
• chappen
• elektriciteitswerken
• loodgieterij
• sanitaire installaties
• bezettingswerken
• ramen en deuren plaatsen
• badkamerrenovatie
• keukeninrichting
• schilderwerken
• kasten en meubels op maat
• …

Bouwen en verbouwen met 
ons eigen team en trouwe 
partners 
Achter ZeDreno zit een team 
vakspecialisten. Ons veelzijdig team neemt 
al jouw bouw- en verbouwingswerken 
met professionaliteit en vakkennis tot een 
goed einde. Hebben we de vakkennis die 
nodig is, zelf niet in huis, dan doen we een 
beroep op een van onze trouwe partners.

Jouw persoonlijke 
projectleider
Bovendien krijgt jouw bouwproject 
altijd één enkel persoonlijke 
projectleider. Samen met jullie 
zorgt onze projectleider voor een 
zorgeloos en vlot parcours. Duidelijke 
communicatie en klare afspraken 
zorgen voor een goed gevoel en een 
perfect resultaat.



Mensen gelukkig 
maken met hun 
droomhuis: dat is 
onze passie.



Uw sanitair in goede handen 
bij ZeDreno
Of u nu nieuwe kranen nodig hebt, nieuwe 
leidingen of een nieuwe afvoer wilt laten 
leggen, een totaal nieuwe badkamer 
plaatsen of nieuwe douche installeren: 
voor al deze sanitaire installaties kunt u 
rekenen op ZeDreno.

ZeDreno heeft 15 jaar ervaring in 
sanitairwerken en is bekend om zijn 
vakbekwaamheid en technische knowhow. 
Wij zijn specialisten in totaalprojecten 
en volledige badkamerrenovatie en 
keukenrenovatie.

Nieuw sanitair? Rendabele verwarming?

Renovatie verwarming of 
nieuwe verwarmingsketel
U wilt een lagere energierekening? Dan 
is het verstandig om te innoveren en te 
investeren in een nieuwe, eigentijdse 
verwarmingsinstallatie. ZeDreno is 
technisch onderlegd en kan vrijblijvend 
advies geven over uw renovatieplannen 
voor uw verwarming. Evenzeer adviseren 
wij u graag als u nieuw gaat bouwen. De 
volledige cv installatie verzorgen wij tot 
in de puntjes, maar u kunt evengoed een 
beroep doen op ons voor de vernieuwing 
van uw radiatoren.



Uw CV plaatsen in uw  
nieuwe woning 

ZeDreno is specialist in totaalrenovatie en 
totaalprojecten, maar uiteraard kunt u ook 
op ZeDreno rekenen bij een nieuwe CV 
installatie voor uw nieuwbouw of nieuw 
appartement.

Kosten CV installatie, sanitair 
en verwarmingsketel 
Een nieuwe verwarmingsketel, nieuwe 
radiotoren, nieuwe centrale verwarming 
plaatsen: wat voor kosten kunt u 
verwachten? Uiteraard hangen de kosten 
van een nieuwe sanitaire installatie van 
heel wat factoren af.  
 
ZeDreno komt altijd ter plaatse een kijkje 
nemen. Zo kunnen we de kosten heel 
goed op voorhand inschatten en u een 
interessante offerte voorleggen. Wij 
adviseren u  heel gericht en op maat over 
de keuze van uw verwarmingsketel, uw 
radiotoren en gaan met u mee kiezen als u 
dat wilt.



Uw vloerder met verve
Vloerwerken, dat doen we met verve 
volgens de regels van de kunst. We werken 
alleen met kwalitatieve lijmen en voegsels. 
Moet uw oude vloer eerst uitgebroken 
worden? Wij steken met plezier de handen 
uit de mouwen.

Voor we uw vloer leggen zorgen we 
ook voor de chape, als dat nodig is. Of 
het nu gaat om een keramische tegel, 
mozaïekvloer of een natuursteen: uw 
vloer is in goede handen. ZeDreno is uw 
gedreven vloerder!

Vloer- en tegelwerken tot in de puntjes uitgevoerd

Uw badkamer en keuken 
betegelen
Naast professionele vloerder is ZeDreno 
ook uw tegelzetter. Wij plaatsen de tegels 
van uw badkamer, uw inloopdouche, uw 
keuken, uw toilet, … altijd met veel zorg en 
oog voor detail. Mozaïektegeltjes zetten 
we met veel geduld tot op de millimeter 
juist en recht. Een prachtig resultaat, 
dat is ons streefdoel. Wilt u niet enkel 
nieuwe tegels in uw badkamer of keuken? 
ZeDreno is ook gespecialiseerd in totale 
badkamerrenovatie  en keukenrenovatie.



1 Jij vertelt, wij luisteren! 
Want je bouwdromen, die willen 
we horen. Wat wil je? Hoe ziet 
jouw droomhuis eruit? Wat vind jij 
belangrijk? Dat eerste gesprek is 
totaal vrijblijvend. Het verplicht je 
tot niets. We maken enkel kennis 
met elkaar.

Ons stappenplan bij totaalrenovatie en verbouwen

2 Wij maken jouw offerte! 
We hebben een klik. Super! We 
maken werk van jouw offerte. 
Heel uitgebreid, tot in de details 
uitgewerkt en duidelijk naar jou 
toe. Zo weet jij precies waar je aan 
toe bent en welke kosten je mag 
verwachten.

3 Goede afspraken maken 
goede vrienden 
Je gaat in op onze offerte. Ook wij 
zien deze samenwerking helemaal 
zitten en bespreken uitgebreid met 
jou de timing en hoe we alles zullen 
aanpakken. Goeie afspraken maken 
goede vrienden. Dat geeft ons en 
jou een gerust gevoel.

4 Samen materialen uitkiezen 
We helpen je graag met de keuze 
van alle materialen, als je dat 
wilt, gaan we met je mee naar 
de verschillende groothandels 
en toonzalen. We adviseren je 
vakkundig en accuraat.

5 We starten met de werken 
De werken gaan van start. Wij 
regelen alles en zorgen ervoor dat 
de timing aangehouden wordt. Jij 
kan altijd terecht bij je projectleider. 
Die projectleider, jouw enige 
aanspreekpunt, staat jou bij in het 
hele proces.

6 Je renovatie of nieuwbouw is 
klaar! 
En dan is het eindelijk zo ver. 
Alles is klaar en jij kan je intrek 
nemen in je gerenoveerde huis of 
nieuwbouw.

7 Klant is koning 
De werken zijn opgeleverd. Nog 
zaken die je met ons wil bespreken? 
Of nog een detail dat je door ons 
wil laten checken? We blijven 
beschikbaar voor jou en zijn pas 
tevreden als jij dat ook bent!

Klanten zijn altijd welkom bij 
ons op kantoor om alles eens te 
overlopen.



www.zedreno.be
+32 (0)487 15 00 15

Onze zin voor perfectie
Alles wat we doen, doen we met een grote 
drive en enthousiasme. Er is maar één 
ding dat we willen: jouw tevreden stellen. 
Dat kan enkel als we altijd streven naar 
perfectie.

Ons woord
Wij houden ons aan ons woord. We komen 
onze afspraken na en we zijn stipt. Niet 
alleen met woorden, maar ook in daden. 
Zijn we toch genoodzaakt om de planning 
te wijzigen? Dan verwittigen we jou op tijd.

Onze zin voor kwaliteit
We werken altijd met kwalitatieve 
materialen. Omdat die goed aansluiten bij 
onze zin voor perfectie en onze passie voor 
kwaliteit.

Ons luisterend oor
We luisteren naar jouw dromen, 
verlangens rond alles wat met je 
totaalproject of verbouwing te maken 
heeft. Zo kunnen wij de persoonlijke 
service bieden die jij graag wilt.

info@zedreno.be

Onze gedreven vakmensen
ZeDreno is een team van gedreven 
vakmensen met heel wat ervaring. We 
hebben voor elk aspect van bouwen en 
verbouwen onze specialisten in huis.  
Van tekening tot uitvoering en oplevering, 
maken wij gebruik van onze eigen 
mensen. We delen allemaal ons hart voor 
verbouwen en totaalrenovatie én onze zin 
voor perfectie.


