
Bouw uw toekomst samen met BouwTeam Oost
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Sinds 1999 is BouwTeam Oost actief in de bouw 
sector als bouwbedrijf, en profileert zicht sindsdien 
als een traditionele kwaliteitsbouwer. 

Met een team van vaklieden en de nodige vakkennis 
bouwen en verbouwen wij uw woning of bedrijfspand 
op vakkundige wijze.

“Bouwen in overleg” dat is waar BouwTeam 
Oost voor staat en is belangrijk voor ons en onze 
opdrachtgevers. Vanaf het besluit om met ons 
samen te werken, staan wij u met raad en daad bij en 

geven u persoonlijke begeleiding tot in detail waarbij 
communicatie centraal staat. U komt immers voor 
veel keuzes te staan bij de bouw van een project in 
uitvoering. Wij kunnen u dan ook veel zorgen uit 
handen nemen met onze ervaring en expertise.

Wij bekijken samen met u graag naar de 
mogelijkheden om van uw persoonlijke wensen 
en ideeën een praktisch en betaalbaar project te 
realiseren. Wij zorgen er samen met u voor dat uw 
droomhuis gerealiseerd wordt.

Over BouwTeam Oost
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Bouwen op een vakkundige en traditionele manier

BouwTeam Oost is een traditionele bouwer. Dat betekent 
onder andere dat de woning wordt gebouwd met betonnen 
verdiepingsvloeren en dat onze metselaars zelf metselen op 
traditionele wijze.

Dat doen wij voor een groot deel op de bouwplaats, maar bijvoorbeeld 
een dakkapel en erkers kunnen wij in onze werkplaats prefab gereed 
maken. Deze combinatie van traditioneel bouwen en prefabricatie 
levert alleen maar voordelen op. En dan gaat het niet zozeer om 
snelheid, maar vooral om de kwaliteit van het eindproduct.
Werken in een overdekte ruimte betekent dat je geen last hebt van 
weersinvloeden. In plaats dat de woning langdurig openstaat en 

vaak drijfnat wordt van de regen, worden nu de dak-elementen, 
een erker en de dakkapellen droog aangeleverd op de bouwplaats. 
Door de korte bouwtijd staat de woning zelf ook minder bloot aan 
weersinvloeden. 

Binnen circa 4 maand is een gemiddelde woning al wind- en waterdicht 
en na circa 6 maand zal die opgeleverd worden. Dat maakt het 
traditioneel bouwen van een woning met BouwTeam Oost bijzonder 
prettig. 
Want traditioneel bouwen is bij ons geen periode vol verrassingen, 
traditioneel bouwen staat bij BouwTeam Oost synoniem voor een 
strakke planning en een nagenoeg foutloze bouw.
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Wanneer we het over bouwstijlen hebben, zien we al snel door 
de bomen het bos niet meer. Er zijn namelijk veel verschillende 
bouwstijlen. Al deze stijlen hebben eigen specifieke kenmerken. U 
kunt daarbij denken aan: romantisch, klassiek, jaren 30, modern of 
eigentijds.

Welke stijl past bij u? Veel van de verschillende bouwstijlen kunt 
u vinden in ons portfolio op de website. Hier kunt u rustig ideeën 
opdoen bij de reeds gerealiseerde projecten in de regio 

Bouwstijlen
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BouwTeam Oost bied een aantal 
basis plannen aan om het u 
wat makkelijker te maken een 
woningstijl te kiezen. 

Dit heeft als voordeel dat u direct 
een “plaatje“ ziet. Maar ook om de 
kosten te drukken ten opzichte van 
het ontwerp, want al het ontwerp 
werk is al klaar. 

U bespaart dus flink op de architect 
kosten!

Basiswoningen



7BouwTeam Oost

Benieuwd hoe de basiswoningen eruit komen te zien? U kunt voor de verschillende 
basiswonig ontwerpen een kijkje nemen op onze website, hier staan sfeer impressies die 
u kunt bekijken en de bijbehorende bouwtekening. 

Zo krijgt u gelijk al een goed beeld hoe de woning eruit komt te zien en hoe de indeling van 
de woning is opgedeeld.
Elke basiswoning kan naar uw wensen worden aangepast.

Kies voor een 
basiswoning en bespaar 

op de ontwerpkosten!
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Inspiratie

BouwTeam Oost geeft op deze pagina’s een indruk van de 
mogelijkheden.

Voor u start met bouwen, is het belangrijk om uw wensen 
eerst eens op een rijtje te zetten. Welke bouwstijl heeft uw 
voorkeur? Welke steensoort wilt u gaan gebruiken? En niet geheel 
onbelangrijk, het budget … 
Tal van vragen, maar gelukkig ook tal van mogelijkheden om 
ideeën op te doen.
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Wij helpen u graag om 
uw dromen en ideeen 
te verwezelijken



1

10 BouwTeam Oost

Ontwerp en omschrijving 

van het bouwproject is 

zeer belangrijk bij de start. 

Hierdoor weet u dat u het 

juiste product krijgt met 

de gewenste kwaliteit.

Bouw fases

De ruwbouw fase heeft te 

maken met de uitstraling 

aan de buitenzijde. Denk 

hierbij aan de keuze van 

gevelstenen, dakpannen, 

kozijnen etc.

De binnen en buitenkant 

van een woning heeft vele 

afwerkingsmogelijkheden. 

Houdt hierbij goed de 

verschillende prijzen en 

producten in de gaten.

Hierbij moet u denken aan 

inrichting van huis en tuin. 

Wat uiteindelijk wel het 

gewenste resultaat kan 

geven voor een prettige 

woonomgeving.

1 2 3 4

Ontwerp Ruwbouw Afwerking Inrichting
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Partners in samenwerking

Vertrouwde partners in kwaliteit De sleutel tot een nieuwe toekomst

BouwTeam Oost werkt samen 

met verschillende partners, 

vanaf de eerste ontwerp fase 

tot de inrichtingsfase. Onze 

partners zijn vertrouwd en het 

belangrijkste is, zij leveren de 

juiste kwaliteit en vakmanschap. 

U mag uiteraard zelf ook andere 

leveranciers kiezen of uitzoeken. 

Afstemming met de aannemer 

op de juistheid van het product 

is dan wel een belangrijke factor 

om eventuele misverstanden te 

voorkomen.

Bij BouwTeam Oost staat 

u als klant centraal. Wij 

zijn pas tevreden als u 

dat ook bent.  Vanaf het 

eerste ontwerp tot aan 

de oplevering van het 

gerealiseerde project 

kunt u op ons rekenen. 

De sleutel tot een nieuwe 

toekomst begint u samen 

met BouwTeam Oost. We 

gaan een relatie met u aan 

voor continuïteit. Voor u als 

klant, staan wij altijd klaar.
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Bedrijfsbouw

Ook voor utiliteit en bedrijfsbouw bent 
u bij BouwTeam Oost aan het juiste 
adres.

Van nieuwbouw tot herinrichting van een 
bestaand bedrijfspand, geen project is 
ons te groot. Met onze ruime ervaring 
en kennis zorgen wij voor een heldere 
aanpak en goede afwikkeling van het 
gehele bouwproces.

BouwTeam Oost verzorgt industriële 
nieuwbouw- & renovatieprojecten voor 
elk budget. 



BouwTeam Oost staat 
voor een professionele 

totaalaanpak
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BouwTeam Oost staat voor een professionele totaalaanpak. Wij bieden een oplossing 
aan elk traject. Van budget fase, ontwerp, 3D-presentatie tot realisatie van uw 
bedrijfspand. 

Van het zoeken naar een geschikte locatie tot het renoveren van uw bestaand complex. 
Met ruime ervaring en expertise heeft BouwTeam Oost alles in huis om uw project te 
doen schitteren.
Wij zijn actief in de gehele regio Overijssel, maar ook daar buiten.



14 BouwTeam Oost

BouwTeam Oost kan u op vele manieren 
helpen en adviseren bij het realiseren 
van uw droomhuis. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
plaatsen van een kastenwand op één van 
uw slaapkamers of het verfraaien van uw 
woonkamer met luxe en-suite deuren 
met rondom veel opbergruimte. 

We kunnen u ook adviseren over het 
plaatsen van een overkapping, waar u 
in de zomer en wintermaanden heerlijk 
onder kunt zitten. De mogelijkheden zijn 
eindeloos. 

Diversen
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Wij laten ons graag door uw ideeën inspireren en kunnen u adviseren welke oplossing het 
beste bij uw wensen past om tot een perfecte resultaat te komen. Zo komt u weer een 
stapje dichterbij uw droomwoning.

Wilt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden? 
Kijk dan op onze website www.bouwteamoost.nl of maak eens een afspraak. U kunt ons 
bellen op 0546-622469

Benieuwd of we 
iets voor u kunnen 

betekenen?



Waarom BouwTeam Oost?

U vind BouwTeam Oost aan de 
Zenderseweg 75 - 7665 TL  in Albergen

Telefoonnummer: 0546 – 44 24 69

www.bouwteamoost.nl
info@bouwteamoost.nl

Vakmanschap

Uitvoerige begeleiding

Lage ontwerp kosten

Streven naar geen meerwerk

Traditionele kwaliteitsbouwer

Vooraf kosten in beeld

@BouwteamOostBouwteamoost


