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Ideeën vorm

en

ruimte geven

Van lk ontwerp  van binnen naar buiten.e t
Binnen het beschikbare kader wordt 
gezocht naar een optimale indeling 
afgestemd op de wensen en ideeën van 
de opdrachtgever. Met de ervaring van 
meer dan tweehonderd gerealiseerde
praktijkverbouwingen en inrichtingen durft 
van lk ontwerp  met u de uitdaginge t
aan te gaan.

Onze ervaring
Een opdracht aangaan is een 
gezamenlijke beslissing.
Het moet „klikken“.
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Van lk ontwerp  heeft ruim 25 jaar ervaring in het ontwerpen en inrichten van e t
tandheelkundige praktijken. In onze ontwerpfilosofie wordt rekening gehouden
met praktijkorganisatie, hygiëne en beleving. Een optimale praktijkstructuur en 
inrichting dragen bij aan een professionele uitstraling en verhoging van efficiency.

Aan de hand van een oriënterend gesprek wordt in samenspraak een plan van 
aanpak voor uw praktijk vastgesteld.

 elk van o wnt erpt elk van ontwerpt

Onze ervaring Wij vinden het belangrijk dat u 
belangenloos kunt kennismaken
met van lk ontwerp .e t

Maak kennis met ons. 

Een onderneming met creatieve open-
minded en ondernemende 
werknemers. Elke opdracht wordt met 
een open vizier benaderd om tot een 
maximaal resultaat te komen, waarbij
de persoonlijke wensen van de 
opdrachtgever de rode draad vormen.

Van lk ontwerp  beschikt over een e t
netwerk van specialisten en kan het
gehele project- en bouwproces
verzorgen, inclusief: inrichting, 
speciaalmeubilair, begeleiding en
coördinatie. Voor u als opdrachtgever
een aanspreekpunt gedurende het 
gehele traject. Een geruststellende
gedachte.

Aankoop/huur
praktijkpand

Van elk ontwerpt adviseert bij aankoop
of huur van onroerend goed voor uw 
toekomstige praktijk. Van elk ontwerpt
is geen makelaar, maar beoordeelt het 

object op de toekomstige functie als 
praktijkpand.

Op verzoek kan een uitgebreiderapportage
 worden uitgebracht. De rapportage behelst:

een concept ontwerp en een kostenraming
voor verbouw, inrichting en bijkomende  

kosten. Deze rapportage kan een bijdrage 
leveren aan uw business- of financieringsplan. 

Duidelijkheid vooraf. 
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