de klanten, dat speelt naast de prijs een belangrijke rol bij

ons al het nodige in onze 2.000m² grote doe-het-zelf zaak.”

Altijd in beweging

Op naar de toekomst

het steeds evoluerende aanbod van tegels, parket en laminaat.

Duitse, Italiaanse én Belgische merken. “Bedoeling is om een

Spanje en Italië”, zegt Vera Verheyen. “Aangezien we zonder

te voldoen. Tevens werken wij verder aan het uitbouwen van

Stilstaan is geen optie, luidt het. Dat merk je bijvoorbeeld aan
“Onze tegels importeren we rechtstreeks, voornamelijk uit

trends van nabij op. Verder zijn we fier dat we bij het select

die op leeftijd zijn en een aangepaste accommodatie nodig

Zo staan we garant voor de ruimste keuze in laminaat, parket

en livyn.”

Bij de firma Verheyen kan je niet alleen terecht in een uitge-

breide vloer- en tegelhandel, je vindt er ook een volledige

keuken- en badkamertoonzaal. “Dat heeft zo zijn voordelen”,
zegt Vera Verheyen, “je hoeft niet meer naar verschillende

De klant hoeft dat uiteraard niet alleen te doen. Klantvriendelijkheid staat hoog in het vaandel bij het bedrijf. “We staan

altijd klaar om advies te geven en onze interieurarchitecten
staan de klant graag met raad en daad bij. Belangrijk, want veel

klanten worden overspoeld met aanbiedingen en keuzemoge-

zaken om te kiezen en zo het risico te lopen dat hetgeen je

lijkheden zodat ze vaak door het bos de bomen niet meer

laat plaatsen, moet ook bijpassende tegels kiezen voor de

staan bekend voor onze service en flexibiliteit.Tevens hebben

kiest niet bij elkaar past. Wie bijvoorbeeld een nieuwe keuken
vloer en wanden. Dan is het handig dat je even met je tegel
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combinatie al dan niet bij elkaar past.”

zien. We zijn al jaren een gevestigde waarde in de streek en

we door onze jarenlange ervaring vertrouwen opgebouwd bij

Verklappen we tot slot nog dat Verheyen binnenkort zal uit-

pakken met een heuse loft in de toonzaal. Deze ruimte van

particulieren als projectontwikkelaars volgt de firma renova-

is op een beperkte oppervlakte.

worden. Bedoeling is om zo te tonen wat er allemaal mogelijk

onderaannemers: strippen, nieuwe leidingen plaatsen, stuc-

Verheyen

De bouwers verwijzen we naar onze gespecialiseerde (ruw-)

t. 089 76 09 15 - www.verheyen.com

werken, elektriciteit… Zo kan de klant op beide oren slapen.

maken, een betrouwbare partner waar je blindelings op kan

hebben”, besluit Vera Verheyen.

tachtig vierkante meter zal als een volwaardige woning ingericht

ties van a tot z op. “We werken daarvoor met ons vast team

rekenen… ook verbouwingen kunnen zonder zorgen verlopen.

we ons vooral naar hulpbehoevenden, andersvaliden of mensen

Een van de andere voordelen van het Limburgs bedrijf is dat
het ook instaat voor de volledige renovatiewerken. Zowel voor

van voorkeur naar de keukentoonzaal kan om te zien of de

zo groot mogelijk aanbod te creëren om aan ieders behoefte

een ‘Ik wil thuis blijven wonen-project’. In deze corner richten

groepje van Quick Step Diamond Stores van ons land horen.

Dankzij deskundig advies in alle vrijheid je keuze kunnen

Voor de keuken- en badkamerzaak werkt Verheyen met

tussenpersonen werken, kunnen we een aantrekkelijke prijs

aanbieden aan onze klanten.We volgen natuurlijk ook de nieuwe

(Ver)bouwen: zoals jij het wil!

bouwmaterialenhandel. En ook de handige klusser vindt bij

(ver-)bouwprojecten”, aldus Vera Verheyen.
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Italiaans en Duits design behoort tot ons aanbod.” Aan het

Van ruwbouw tot renovatiewerken.

woord is zaakvoerster Vera Verheyen. “Omdat we zonder

“We werken met een vast team onderaannemers die inzetbaar

aanbieden.We volgen op die manier ook de nieuwe trends op

renovatiewerken. Ook hebben we interieurontwerpers in

tussenpersoon werken kunnen we een aantrekkelijke prijs
de voet.Verder zijn we fier dat we onszelf tot de ‘Quick-stepDiamond Stores’ kunnen rekenen. Het volledige assortiment
Quick-Step vloeren is bij ons aanwezig”. Een troef die weinig

zijn op uiteenlopende projecten: ruwbouw, nieuwbouw en
dienst die de volledige binnenafwerking kunnen voorzien.

Alles is maatwerk. We hechten er veel belang aan ieder
project persoonlijk te begeleiden. Dat is belangrijk, want veel

andere Belgische leveranciers in huis hebben.

klanten weten vaak niet waar te beginnen. We begeleiden

Alles wat je nodig hebt, verzameld op één plaats.

Kortom dankzij zijn jarenlange ervaring heeft Verheyen expertise

Een totaalproject realiseren met slechts één verplaatsing?

Klinkt dit als muziek in je oren? Bij Verheyen kan het. “Bij ons

bieden we alle materialen aan onder 1 dak. Dat heeft zo zijn
voordelen”, zegt Vera Verheyen. “Je verliest geen tijd met het

hen graag met onze goede service en ervaring.”

op gebied van alle bouw- en verbouwingswerken. Samen met

hun deskundig advies en uitgebreid gamma, is er voor ieder

wat wils. Zeker een bezoekje waard!

afschuimen van verschillende toonzalen op verschillende locaties.

Je bespaart niet alleen tijd, je kan ook makkelijk de juiste keuze

maken. Wie bijvoorbeeld een nieuwe keuken laat plaatsen,

moet ook bijpassende tegels kiezen voor de vloer en muren.

Verheyen

Dan is het handig dat je even met de tegel naar de keukentoonzaal kan en effectief ziet of de combinatie al dan niet bij

3630 Maasmechelen
t. 089 76 09 15

elkaar past.”

Alle bouwaspecten onder één dak

De Belg heeft nog steeds een baksteen in de maag en wil zijn

Nieuwste trends in een uitgebreid gamma.

een woning komt heel wat kijken.Vaak steken ze hiervoor zelf

het gebied van tegels en een uitgebreid assortiment. Ook in

eigen stekje creëren. Doch bij het bouwen of verbouwen van
hun handen uit de mouwen. Maar in deze drukke tijden laten
ze het bouwen van hun droomwoning ook vaak over aan

gespecialiseerde firma’s. Wat de voorkeur ook mag zijn, bij

Verheyen in Maasmechelen kan je terecht voor deskundig
advies en een uitgebreide waaier aan keuzemogelijkheden.

Met meer dan 40 jaar ervaring is dit familiebedrijf uitgegroeid

tot een vaste waarde in Limburg en omstreken.
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Verheyen is bij velen bekend om zijn grondige expertise op

hun doe-het-zelf afdeling vind je alle bouwbenodigdheden.

Daarnaast biedt Verheyen ook maatwerk voor je keuken, badkamer, dressing en interieur. Alsof dit allemaal nog niet genoeg
is, bieden ze een totaalgamma voor tuin, terras en inrit. Een

zeer ruim aanbod dus waar iedereen zijn gading in kan vinden.

“Onze materialen importeren we rechtstreeks. Naast Belgische

zijn dit ook vaak buitenlandse fabrikanten.Voornamelijk Spaans,

Nijverheidslaan 24

www.verheyen.com

Creatie van een totaalinterieur in Maasmechelen
Keramische tegels en tabletten doorheen de hele woning. Goud-

overgang te creëren. Deze verbondenheid zien we ook op de boven-

kleurige accenten die zowel in de slaapkamer, het toilet als in

verdiepingen, waar de vinylvloer van Quick-Step overal naadloos

lichtarmaturen terugkomen. Een praktisch en strak uitgetekende

doorloopt. Voor het kookeiland kozen we een versterkt keramisch

waskamer en dressing… We zijn op bezoek in een kersvers gereno-

blad met natuurlijke uitstraling. Het voordeel hierbij is dat het werk-

veerde ingenieurswoning in Maasmechelen en beseffen: in dit

blad niet verkleurt en geen vlekken opneemt. Tevens heeft het een

interieur werd over echt álles nagedacht.

hoge krasbestendigheid. Dit gemak in onderhoud bepaalde eveneens

Het huis, gebouwd in 1954, is gelegen in de Tuinwijk van Eisden.

in grote mate onze keuze voor keramische vloertegels’, vertelt Ann.

Deze site is beschermd als bouwkundig erfgoed en daarom zijn
er duidelijke richtlijnen voor wie werken aan zijn woning wil uit-

Expertise van ruwbouw tot eindafwerking

voeren. Aan de voor- en zijgevel mocht er bijgevolg niets veranderd

Voor wie het nog niet duidelijk was: deze woning werd gerenoveerd

worden. Maar al de rest werd volledig gestript en weer opgebouwd

met kennis van zaken. ‘Dat is dan ook wat we elke dag proberen te

door het creatieve bouwkoppel.

doen bij Verheyen’, aldus Ann. Met meer dan 40 jaar ervaring is dit
familiebedrijf uit Maasmechelen uitgegroeid tot een vaste waarde in

Oog voor functionaliteit, sfeer, kleur en detail

Limburg en omstreken om klanten te begeleiden bij de keuze van hun

‘We moesten echt van nul beginnen. Gelukkig vormde dat geen

ruwbouwmaterialen tot en met de eindafwerking.

probleem, want voor zowel mijn man als voor mezelf heeft de

‘We zijn ooit begonnen als handelaar in bouwmaterialen, maar kun-

bouwwereld nog weinig geheimen. We hebben er beiden onze

nen tegenwoordig iedereen helpen met de totaalinrichting van hun

strepen al in verdiend. Ik ben zelf interieurarchitecte bij Verheyen

woning’, vertelt zaakvoerster Vera Verheyen. ‘We importeren onze

Interieur in Maasmechelen en heb alles dan ook zelf uitgedacht.

materialen rechtstreeks, voornamelijk uit Spanje, Italië en Duitsland.

De vloeren, de tegels, de kasten en het sanitair, de verlichting, al

We volgen de nieuwste trends op de voet en door zonder tussenper-

het schrijnwerk… Van de kelder tot de zolder tot de buitendouche

sonen te werken, kunnen we aantrekkelijke prijzen aanbieden. Al die

als leuk hebbedingetje’ lacht Ann, de vrouw des huizes.

materialen bieden we aan op één adres. Zo bespaart de klant niet
alleen tijd, maar kunnen ze ook makkelijk de juiste keuzes maken. Wie

Praktische natuurpracht

bijvoorbeeld een nieuwe keuken komt kiezen, kan even met een tegel

Maar dé eyecatcher, dat is de adembenemende nieuwe bijbouw

naar de keukentoonzaal om te zien of de combinatie bij elkaar past’.

waarin de keuken, eetkamer en berging werden ondergebracht. Het

Zelf ook eens een kijkje gaan nemen in Maasmechelen? Maak dan

bouwkoppel vertrok vanuit een zwarte skeletbouw, als knipoog naar

snel een afspraak! Het team van Verheyen begeleidt je graag met al

het mijnverleden, en speelde met diverse kleurschakeringen door-

haar technische kennis doorheen jouw woonproject. Of het nu om

heen hun woning. Ook de gebruikte materialen weerspiegelen deze

een totaalinrichting tot in het kleinste detail, een keuken- of badkamer

eenheid met oog voor het authentieke karakter van de wijk, zonder

renovatie, een nieuwe tegel voor het terras of laminaat voor op de

de aandacht voor het functionele aspect uit het oog te verliezen.

slaapkamer gaat… Het ervaren team helpt jullie graag bij de zoek-

‘We kozen bewust voor onderhoudsvriendelijke materialen met een

tocht!

echte natuurlijke look. Zowel de tegels doorheen de woning als het
centrale kookeiland in de keuken zijn keramiek, net zoals alle tabletten

Groep Verheyen

in de badkamers. De kasten zijn allemaal in laminaat met houtnerf-
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structuur.
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De tegels van Atlas Concorde hebben zowel binnen in de woonruimten als buiten op het terras dezelfde betonlook, om zo een optimale
–2–

