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nieuwbouw             renovatie             restauratie 

huisvesting inpassing organisatie-vormgeven 

conceptontwikkeling indelingen interieuradvies 

kleurschema’s             meubels            maatwerk 

programma’s-van-eisen ontwerptekeningen 

overleg-met-instanties   aanvraag vergunningen 

  

recensie 

een gast van het verbouwde CBO: “daar sta ik 
dan, voor een hoge grijzige kantoorflat in kanalenei-
land. utrecht. moet naar de 12e etage en ben be-
nieuwd hoe het er daar uit ziet. stel me er weinig van 
voor.  dat heb je met vooroordelen. de buitenkant 
niet mooi, dan zal de binnenkant ook wel niet mooi 
zijn. dan gaan de liftdeuren open en ben ik ineens in 
een soort paradijs beland. de ruimte is prachtig vorm-
gegeven. de kleuren zijn prettig. het voelt er intiem, 
huiselijk. er is aandacht besteed aan kleine details. 
overal staan boeken. hier en daar mooie teksten en 
beelden. het maakt nieuwsgierig naar wat hier ge-
beurt. het maakt dat je wilt blijven.” 

 

bron: www. barmhartigheid.nl 
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pas ik bij 

jou ? 
zie ook www .ar-gitect .nl 



met veel geld 

niets is zomaar 
besef dat elke lijn op een bouwtekening je gedrag  
bepaalt.  ar-gitect maakt je bewust hoe je gebouw 
je kan geleiden, je gaat uitnodigen tot nieuwe  
beweging en je blijft prikkelen. 
 

je weet wat je koopt 
in de supermarkt betaal je niet apart voor de melk, 
de verpakking en het vervoer van het pak melk. bij 
ar-gitect koop je altijd een product dat compleet is 
zonder prijsverrassingen aan de kassa. 
 

minder voor meer 
ar-gitect zorgt ervoor dat je gebouw aansluit bij 
gebruikers en bezoekers, gaat slim en efficiënt met 
ruimtes om waardoor je minder vierkante meters 
nodig hebt en je meer functies op dezelfde  
vierkante meters kwijt kunt. 
 

minder afstand is meer betrokkenheid 
ar-gitect werkt dicht bij het project om jou en jouw 
omgeving beter te leren kennen. 

iets moois maken is 

g een uitdaging 

duurt het langst 
dierbaar 

herkenbaar 

eigen 

functioneel 

flexibel 

gelaagd 

verantwoord omgaan met materialen 
en energie maken een gebouw  
duurzaam. maar voor ar-gitect is een 
gebouw  pas ѐcht duurzaam als je er 
zo van gaat houden dat je het wilt 
bewaren. 


