WOONPROJECTEN
BOUWBEDRIJF
SCHRIJNWERK
DAKBEDEKKING
ZONNE-ENERGIE

Gespecialiseerde
totaalaannemer
Op 25 jaar tijd uitgroeien van
een dakwerkbedrijf naar een
overkoepelende bouworganisatie
met verschillende specialisaties:
De Vroe Groep is er met glans
in geslaagd. Als centraal
aanspreekpunt
voor
iedere
bouwvraag, zetten wij de
baksteen in uw maag om in
een woning om trots op te zijn.
Onze medewerkers beheersen
gezamenlijk ieder technisch
aspect van het bouwproces. Alle
werken worden tot in de kleinste
details voorbereid en uitgevoerd.
Omdat iedereen een eigen huis
en een plekje onder de zon
verdient!
Dankzij
een
geïntegreerde
aanpak verzorgen wij zelf
nauwgezet de opvolging van uw
project. De grondig uitgebouwde
expertise in zowel ruwbouw,
buiten- en binnenschrijnwerk,
houtskeletbouw,
dakwerken
als zonne-energie biedt ons de
mogelijkheid het bouwproces
intens op te volgen. Met het
volste respect voor kwaliteit,
budgetbeheer en timing. Op die
manier neemt de renovatie of
de nieuwbouw van uw woning
in een kortere, maar realistische
bouwperiode concrete vormen
aan. En kan u sneller genieten
van uw eigen, energiezuinig
stulpje.
Zelf verhuizen wij in 2013 naar
een
gloednieuwe
vestiging,
vlakbij de R4 in Merelbeke. Het
spreekt voor zich dat wij ook
van daaruit het klavertje vier
van onze waarden dagelijks
in de praktijk willen omzetten:
kwaliteit, correctheid, snelheid en
duidelijkheid.

De Vroe
Dakwerken

De roots van De Vroe Groep liggen
in dakwerken. Sinds 1986 bouwde onze
onderneming stelselmatig een team van specialisten
uit in deze belangrijke nichemarkt. Tussen 1992 en 1996
verdubbelde ons team van 12 naar 24 mensen.
Intussen tellen wij circa 30 medewerkers, die ijzersterk zijn in hun uitgesproken
specialisatie: renovatie van platte daken, hellende daken of zink- en
koperafwerking. Zij zijn perfect op de hoogte van alle moderne
of klassieke systemen. Zodat we ongetwijfeld de meest
geschikte oplossing voor uw specifiek probleem
kunnen voorstellen.

Waarom De Vroe Groep?
Omdat wij onze medewerkers voortdurend opleidingen
laten volgen. Zodat zij altijd up-to-date blijven en de meest
recente technieken beheersen. Op die manier blijft de
continuïteit van onze kwaliteit voortdurend behouden.

De Vroe Bouw

In 1998 hielden wij De Vroe Bouw boven de doopvont. In
deze markt evolueerden we stelselmatig van het uitvoeren
van metselwerken naar een oerdegelijke aannemer van
sleutel-op-de-deurprojecten. Zowel voor privéwoningen
als volledige verkavelingen, verzorgen wij de volledige
bouwcoördinatie. Onze eigen vakmensen concentreren
zich op de zorgvuldige constructie van de ruwbouw.
Externe partners die voldoen aan onze uiterst strenge
normen, focussen zich nadien op een perfecte afwerking.

Waarom De Vroe Groep?
Omdat wij ook de expertise in huis hebben om laagenergiewoningen en passiefwoningen te bouwen. Bovendien
kan u bij ons kiezen voor een casco-afwerking of voor
een sleutel-op-de-deurwoning. Met De Vroe Immo staan
wij trouwens zelf in voor de rechtstreekse verkoop
van uw droomhuis. Op die manier vermijden we dure
tussenschakels. En kan u dat budget aan leukere dingen
besteden.

De Vroe Hout

De Vroe Hout is het resultaat van een overname in 2007.
Een team van tien medewerkers verzorgt alle schrijnwerk,
zowel binnenhuis als buitenshuis. Dat resulteert in
prachtige creaties en piekfijn afgewerkt binnenschrijnwerk.
Gewapend met ruim twintig jaar ervaring in
daktimmerwerken, beschikken onze vijf ploegen over alle
vakkennis om dakconstructies op en top te renoveren.

Waarom De Vroe Groep?
Omdat wij in 2011 tot ‘Schrijnwerker van het Jaar’ werden
benoemd. Dit danken wij aan een knap staaltje van
hyperefficiënt bouwen. Deze onderscheiding vormt het
levende bewijs dat wij ook in houtskeletbouw sterk onderlegd
zijn. Met ontwerpen die ook in eenvoud en eerlijkheid
uitblinken. Onze ruwbouwconstructies in houtskelet worden
integraal in het atelier vervaardigd. Na transport neemt de
assemblage op de werf maar luttele dagen meer in beslag.

De Vroe Solar

Sinds 2009 excelleert De Vroe
ook in zonne-energie. Onze
ervaren dakwerkers verzorgen
de uiterst nauwkeurige plaatsing
van zonnepanelen, zowel op
platte als op hellende daken.
Dankzij deze aanpak behoudt u
de volledige garantie op uw dak.
Uiteraard gebeurt de plaatsing
zonder uw bestaand daken/
of de fotovoltaïsche panelen te
beschadigen. Op die manier haalt
u maximaal rendement uit een
minutieus behandeld dak.
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Waarom De Vroe?
Omdat wij u bijstaan bij het aanvragen van subsidies voor
zonnepanelen. Onze knowhow zorgt ervoor dat uw dossier de
vlotste weg richting subsidie of belastingaftrek bewandelt. Ook
alle andere bouwgerelateerde administratie nemen wij graag
voor onze rekening. Op die manier bent u verzekerd van alle
nodige attesten, certificaten, premies en fiscale documenten.
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