lekker
blijven
wonen

maar dan nóg fijner

Arka-Bouw
We bouwen, verbouwen en onderhouden. Al sinds 1989 – dus we kennen het klappen van de zweep. Vertrouwen staat
bij ons hoog in het vaandel. We zijn ook lid van Bouwgarant. Dat betekent dat we aan de strenge eisen die zijn gesteld
wat betreft vakmanschap voldoen. Zo bent u niet alleen verzekerd van een scherp tarief, maar ook van hoogstaande
kwaliteit. U mag dus wat van ons verwachten.

Of u nou hulp nodig heeft bij een kleine
verbouwingsklus, of een complete woning wilt
laten bouwen – eventueel inclusief het aanvragen
van de vergunning, u kunt bij ons terecht. We gaan
daarbij altijd voor het beste resultaat. De keuze van
materialen, de uitvoering en flexibiliteit zijn daarbij
van groot belang.
Een goed contact vinden we ook belangrijk. Uw wensen
staan centraal bij de uitvoering. Daarom overleggen
we regelmatig. Zo kunt u steeds afgewogen besluiten
nemen, en blijft u op de hoogte van de voortgang.
Heeft u vragen of wilt u advies? Dan komen we
graag bij u langs voor een gesprek. Vrijblijvend,
vanzelfsprekend.

Arka Bouw. Voor mensen, door mensen.

Arka Bouw heeft onze woonboerderij

in ere hersteld

Toen Hans Nieuwenstein zijn huidige woning kocht, een
karakteristieke boerderij in Nieuwleusen, bedacht hij
zich geen moment en belde Arka. “Het mag dan wel een
karakteristieke boerderij zijn, helaas was veel van het
karakter onrecht aangedaan door de vorige eigenaar.”
Eerdere ingrepen hadden de charme uit de hoeve
gehaald. Maar Hans keek daar doorheen. “Het is nu een
prachtige woonboerderij. In ere hersteld.”

Alles onder handen
Arka verbouwde de oude deel tot woonkamer, pakte de
slaapkamer en de badkamer aan en plaatste een nieuw

dak. “Het was echt een rigoureuze verbouwing. Later heb
ik ook kleine aanpassingen aan de woning door Arka
laten doen. Eigenlijk is er geen deel van het huis dat Arka
niet onder handen heeft gehad.”

Echt vakwerk
Voor Hans is het klip en klaar dat bij een verbouwing
Arka wordt gebeld. “Ze communiceren goed. Ze luisteren
naar wat je wilt en naar wat jouw idee is, en komen
vervolgens met een praktisch plan. Als iets goedkoper,
beter of praktischer kan, dan adviseren ze je. En tot slot
werken ze heel netjes. Ze leveren echt vakwerk af.”
Na 12 jaar heeft Hans besloten zijn boerderij te koop te
zetten. Hij heeft al een nieuwe woning op het oog. “Die
moet ook verbouwd worden. En dat gaat Arka doen.”

Ik loop op blote voeten door het huis, de
kinderen hebben alle ruimte om te spelen
Karin en haar man Bart hadden een prima woning, eigenlijk. Maar met de komst van hun kinderen Floris, Elle en
Valentijn was wat extra ruimte wel lekker. En de keuken, die was ook wel toe aan vervanging. Ze besloten stevig te
verbouwen. En om dat te laten doen door Arka Bouw. “De kinderen hebben nu alle ruimte om te spelen.”

Details die het verschil maken

home

sweet home

De familie Fontijn nam Arka in de armen voor het
uitbouwen van de woonkamer, met een schuin dak
en vier grote ramen en een schuifpui. “Dat schuine
dak, dat is echt heel sfeervol. En door de ramen
is alles heerlijk licht,” gaat Karin verder. Ook
zijn de deuren en deurkozijnen, lichtpunten en
stopcontacten vervangen. “Dat zijn echt de details
die het verschil maken: een goeie afwerking.”

Kers op de taart
Maar kers op de taart is toch wel de
vloerverwarming. “Een lang gekoesterde wens.
Zeker met de kinderen, als ze aan het spelen zijn.
En zelf loop ik nu graag op blote voeten door het
huis. Heerlijk!”

Een mooi eindresultaat
Tijdens de verbouwing hadden Karin en haar man
contact met de verschillende vaklieden. “Er waren
verschillende disciplines bij ons over de vloer.
Met elkaar zijn we gekomen tot het idee dat ik
in mijn hoofd had. En de aannemer heeft goed
geadviseerd. Het was niet zomaar ‘ja’ en ‘amen’.
Ze hebben echt meegedacht om te komen tot een
mooi eindresultaat.”

Wat Arka doet, doet ze goed
Dat geeft me een veilig gevoel
“Arka? Die staat al 16 jaar in mijn mobiel.” Voor Inge Houben en haar man Paul staat het als een paal boven water:
als er verbouwd moet worden, dan bellen ze Arka. “Ik denk dat we ze gevonden hebben in de Gouden Gids. Het was
toeval dat we hen belden. Maar nu bel ik altijd ‘onze jongens’ van Arka.”

Totaalplaatje
Paul en Inge hebben in de loop der tijd
verschillende keren met Arka gewerkt. “Ons eerste
huis was een grootscheepse verbouwing. Daarna
zijn we verhuisd naar een jaren dertig woning.”
In 2008 besloot het stel een grote serre te laten
aanbouwen. “Arka heeft toen ook een ruim terras
aangelegd en de schuur gebouwd. Ze zorgen voor
het totale plaatje.”

Elke dag genieten
Vooral het vertrouwen is belangrijk voor Inge.
“Ik weet gewoon dat wat ze doen, dat het goed
is. Dat het bouwkundig bijvoorbeeld klopt. Dat
geeft me een heel veilig gevoel.” Recent nog is
de badkamer aangepakt. “Ik heb nu eindelijk zo’n
mooie inloopdouche, die wilde ik al zo lang. Daar
geniet ik elke dag van.”
Paul en Inge wonen nu helemaal zoals ze willen.
“Ik denk dat het nu wel af is. Ons huis is helemaal
klaar, voor nu en voor de toekomst. Hoewel… we
hebben nog één wens, beneden een slaapkamer
en een badkamer, en we kunnen hier de rest van
ons leven blijven wonen.”

my home is my castle

