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Alles tot in de puntjes geregeld...

Wij regelen graag alles tot in de puntjes voor u. Het papierwerk, de praktijk en het financiële deel. Van offerte-  

en contractfase tot en met de oplevering en nazorg, alles wordt met de grootste zorg voor u uitgevoerd. 

U ontvangt altijd eerst een vrijblijvende offerte die geheel is toegespitst op uw persoonlijke wensen. Eventuele 

opties, alternatieven en aanpassingen worden daar meteen in meegenomen. Onze contracten zijn helder,  

zonder “kleine lettertjes”, en geheel op basis van de Bouwgarant constructie. 

Tijdens de werkvoorbereidingsfase worden de tijdslijnen uitgezet, materialen vastgelegd, maatvoeringen 

gedaan en detailleringen bepaald. Deze fase wordt samen met u met grote aandacht doorlopen zodat 

we tijdens de bouw niet voor verrassingen komen te staan.

Betrokkenheid en passie voor het vak herkent u bij al onze medewerkers. Tijdens de bouw is een vast team voor u 

aan het werk. Omdat we met korte organisatielijnen werken, heeft u ook vaste aanspreekpunten. Hierdoor verloopt 

de communicatie optimaal en kan er snel en efficiënt worden gewerkt. Projecten worden daardoor vlot en correct 

gerealiseerd. Ook aan de oplevering en aan de nazorg besteden wij veel aandacht, zodat u maximaal van uw 

droom kunt genieten.

 

“Wij wisten niet dat bouwen zo gemakkelijk kon gaan.”

Nooijen Montage | Milheeze | Nieuwbouw woning & bedrijfshal
“ In 2005 ging er een wens voor ons in vervulling. We kregen bouwgrond toegewezen op 
het industrieterrein in Milheeze. Na een kleine zoektocht naar een geschikte aannemer 
voor de bouw van onze woning en bedrijfshal kwamen we in contact met Novelbouw. 
Vanaf dat moment ging de bal snel rollen. In maart 2006 zijn we gestart met bouwen. 
De zeer betrokken medewerkers en de goede organisatie van Novelbouw zorgden 
voor een perfecte samenwerking. En dat resulteerde in een bouwproject waarbij we 
na 8 maanden ons nieuwe huis en de bedrijfshal konden betrekken! Kort samengevat; 
een genot om mee te werken. Wij wisten niet dat bouwen zo gemakkelijk kon gaan!” 



“Met zoveel vertrouwen je levensproject uit handen geven,
dat voelt gewoon goed.”

Dhr. & Mevr. Reijnders | Bakel | Nieuwbouw woning
“ Plannen om te bouwen hadden we al lang. We hebben lange tijd onze oren goed te 
luisteren gelegd en onze ogen de kost gegeven bij de keuze van een aannemer voor 
onze toekomstige bouw. We hoorden alleen maar lovende geluiden over Novelbouw, 
dus wij twijfelden niet aan deze samenwerking. Al vanaf het eerste gesprek bij de offerte 
hadden wij een goed gevoel bij de praktische ideeën en de oprechte meningen van 
Novelbouw. Na een aantal gesprekken vielen de puzzelstukjes voor ons in elkaar: zo moet 
het worden en Novelbouw moet het gaan maken!” 

Nieuwbouw

Allround. Dat maakt bouwen zo gevarieerd...

Wij hebben ons in de afgelopen jaren in diverse marktsegmenten bewezen. Zo hebben we onder andere ervaring 

opgedaan met nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van woonhuizen, bedrijfshallen, vakantiewoningen,  

en agrarische gebouwen. Door onze vakkennis van de diverse bouwtechnieken en bouwmaterialen zijn we 

flexibel in werk en uitvoering. Onze brede knowhow passen we in elk vakgebied toe zodat we eenvoudige 

oplossingen, optimaal gebruiksgemak en een maximale kwaliteit kunnen realiseren. Wij zijn hiermee ook het 

bedrijf bij uitstek voor gecombineerde projecten zoals een woonhuis met stal of een bedrijfshal met kantoorruimte.  

Door onze veelzijdigheid en de brede vakkennis van ons personeel kan aan al uw wensen invulling worden  

gegeven. Eén en dezelfde ploeg medewerkers bouwt aan uw project, van start tot oplevering. Dit zorgt voor  

een wederzijdse band tussen u en het personeel en dat leidt tot korte communicatielijnen, vertrouwen en  

betrokkenheid!

Utiliteit Agrarisch



“Communicatie en samenwerking
waar je letterlijk op kunt bouwen.”

Dhr. v. Asten & Mevr. Beekmans  |  Aarle-Rixtel | Nieuwbouw woning
“ In 2007 kregen wij de kans om in het buitengebeid van Aarle-Rixtel een 
woning te bouwen. Via kennissen kwamen wij in contact met Novelbouw. 
Een bouwbedrijf gerund door jonge mensen met een heldere kijk op het
begrip bouwen en met zeer veel kennis van zaken. De door ons aange-
leverde stukken werden bekeken en waar nodig en/of mogelijk kwamen 
zij met voorstellen tot verbetering. Alle ruimte tot overleg tijdens de bouw 
leidde tot een goede chemie. Dit alles, in combinatie met een goede prijs-, 
kwaliteitsverhouding, maakt dat onze woondroom helemaal is uitgekomen. 
Inmiddels wonen wij in een in een prachtige woning in een landelijke
Brabantse stijl. We zouden zo weer met Novelbouw in zee gaan.” 

“Weer of geen weer.
De mannen van Novelbouw zijn er gewoon.”

Dhr. Van der Velden |  Bakel | Verbouw woning
“ Via een collega -ondernemer in Bakel ben ik voor de verbouwing van 
mijn woning bij Novelbouw terecht gekomen. De snelle en zeer correcte 
afhandeling van de offerte, het geven van bruikbare tips, de eerlijkheid 
en de referenties gaven voor mij de doorslag om met Novelbouw in zee 
te gaan. Exact volgens planning, met alle nauwkeurigheid en inzet van  
personeel en leidinggevende is onze verbouwing super verlopen. De over-
last is tot een minimum beperkt. De nazorg en afwikkeling waren even snel 
en correct als de offerte en uitvoering van de verbouwing. Novelbouw is 
het aanbevelen waard.” 

Het verschil zit in de details. Die geven vaak een extra dimensie aan het eindresultaat. De ervaring, passie en  

aandacht van onze vakmensen maken van de kleine details dát grote verschil. Met als motto: alles kan. Denk  

hierbij aan praktische zaken voor een optimaal gebruiksgemak, maar ook aan sierlijke details die het ontwerp  

van uw bouw net wat meer laten spreken. Bij verbouwingen zijn het vaak kleine details als een strakke planning  

en een beperkt overlast die juist het grote verschil maken.

Ook binnen onze eigen organisatie vormen kleine details het grote verschil. Elk project, maar ook iedere klant  

is uniek. Daarom kennen wij geen ‘standaard werk’. Elk project krijgt de volle aandacht die het verdient. Van  

de voorbereiding tot en met de oplevering! Want wij realiseren ons goed dat het om úw levenswerk draait.  

Daarom doen we alles in overleg met u en met maar één doelstelling: kwaliteit leveren voor u! 

Kleine details die het grote verschil maken...

Nieuwbouw Verbouw




