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ONDERHOUD EN RENOVATIE 

Naast de nieuwbouwprojecten worden  
door ons met enige regelmaat onderhoud en  
renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Van het 
vervangen van roostervloeren en asbestdaken, 
tot het renoveren van stolpboerderijen.

TEKENINGEN, BEREKINGEN 
EN VERGUNNINGEN 

Indien gewenst kunnen wij het gehele traject 
voor u verzorgen. Vanaf de ontwerpfase 
worden de tekeningen uitgewerkt voor de 
omgevingsvergunning.
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Het is de kunst om goed naar de  
wensen van de opdrachtgever te  
luisteren. En die wensen optimaal 
te vertalen. Melo Bouw doet niet 
anders: wij maken het onze missie 
om uw verwachtingen te overtreffen. 

HOOGWAARDIG WERK
Betrouwbaarheid en vakbekwaamheid 
staan voor ons voorop. We onder-
scheiden ons door specifieke kennis  
van de sector. We zoeken altijd naar  
manieren om ons werk nóg beter te 
doen. We innoveren continu en staan 
open voor nieuwe technieken en materi-
alen. Alleen op die manier kunnen we, 
ook in de toekomst, hoogwaardig werk 
garanderen voor een concurrerende prijs. 

EÉN AANSPREEKPUNT
Wij voeren projecten altijd met onze 
eigen vakmensen uit. En onze opdracht-
gevers krijgen één vast aanspreekpunt. 
We geloven in korte lijnen en we  
communiceren graag duidelijk en direct.
 

BETROUWBARE PARTNER
Ook na de oplevering blijven wij  
aanspreekbaar op de kwaliteit van  
ons werk.

BOUWPLANNEN?
Ieder bouwplan begint met een ontwerp. 
Wanneer u ons in een vroeg stadium 
betrekt bij uw project, dan komt onze 
kennis het beste tot zijn recht. Nadat de 
wensen en mogelijkheden zijn besproken 
ontvangt u van ons een vrijblijvend schets-
ontwerp en offerte. Indien dit akkoord is 
zullen wij de tekeningen verder uitwerken 
en de vergunningen voor u aanvragen. 
Samen kunnen we ook aan uw bouw-
plannen een slimme draai geven.

AGRARISCHE BOUW 

Het bouwen van stallen is een specialisme.  
Ieder bedrijf behoeft een eigen opzet, want 
enkel met een stal op maat kan de bedrijfs-
voering optimaal functioneren. Wij koppelen 
onze kennis van de sector aan bouwkundig  
vakmanschap. Door ons gerealiseerde  
agrarische gebouwen zijn robuust, doelmatig, 
energie-efficiënt en duurzaam. 

BETONBOUW 

Elk bouwplan begint met een goede 
fundatie. Om dit proces goed uit te 
voeren hebben wij altijd de beschikking 
over het juiste materieel. Van grote 
kelders en funderingen tot het afwerken 
van monolietvloeren, wij houden 
het geheel in eigen hand.

WONINGBOUW 

Droomt u van een karakteristieke woning met 
een landelijke uitstraling? Of een modernere 
variant? Bij de bouw van uw huis houden we 
rekening met uw wensen. Een huis met hoge 
isolatiewaarde? We zijn op de hoogte van de 
laatste technieken omtrent luchtdicht bouwen 
en isolatie en zetten onze expertise in voor  
het beste resultaat. 

UTILITEITSBOUW 

Wij ontwikkelen gebouwen in nauwe samen-
werking met de opdrachtgever. Die kent zijn 
product of dienst, wij weten hoe we die kun-
nen vertalen naar een gebouw dat optimaal 
is toegerust om het doel te dienen.  
We adviseren dan ook graag over de manier 
om duurzaam te bouwen en het gebouw ook 
zo te gebruiken. 
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