
V loeren, natuursteen, 
badkamerrenovatie & 
totaalrenovatie.
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Beste lezer

Ben jij een bouwer, een verbouwer of een dromer? 
Dan is dit magazine, boordevol advies, tips en inspiratie, een gids voor jou. 
Het werd ontworpen om jou te helpen je wildste woondromen te realiseren, 
maar geeft je ook een blik achter de schermen bij Hermans. 

• Renovatieproject voor de boeg, maar geen idee hoe eraan te beginnen? 
• Wil jij binnenkort je badkamer eens grondig onder handen nemen? 
• Ben je op zoek naar natuursteen om in je interieur te integreren?
• Weet je niet zeker welke materialen geschikt zijn voor jouw 

totaalrenovatie?

Op al deze – en nog veel meer – vragen vind je in dit magazine een 
antwoord. 

Helemaal klaar voor je nieuwe renovatieproject? 
Laten we eraan beginnen!

Veel leesplezier
Herwig Hermans

Hermans
Kloosterstraat 26 C
2460 Lichtaart
www.hermans.style
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Wie Hermans zegt, zegt vakmanschap met 
oog voor unieke creaties. 

Als familiebedrijf zijn wij gespecialiseerd 
in totaalrenovaties op maat, en dat zowel 
voor binnen- als voor buitenprojecten. Wij 
begeleiden volledige renovatieprojecten en 
badkamerrenovaties, en dat al jarenlang.

Ook voor advies en/of inspiratie ben 
je bij Hermans aan het juiste adres. 
Met onze expertise in natuursteen en 
grote tegelformaten weten wij als geen 
ander hoe we wanden en vloeren voor 
badkamers perfect kunnen realiseren. Onze 
hoogwaardige afwerking krijg je er gratis en 
voor niets bij.

En dat ‘familiebedrijf’, dat mag je gerust 
letterlijk nemen. Want het team achter 
Hermans, dat zijn Herwig en Nick. Geen 
externen, geen onderaannemers, enkel vader 
en zoon die elke dag samen in de weer zijn. 

Welkom bij Hermans!

Welkom bij Hermans

4

Hermans: 
vloeren, 
natuursteen 
en renovatie



5www.hermans.style

Met Hermans kies je voor …

• een persoonlijk engagement voor jouw woondroom.
• de complete service: van creatieve conceptfase tot een verzorgde uitwerking.
• kwalitatieve (en exclusieve) materialen met de focus op duurzaamheid.
• jarenlange ervaring die overgedragen wordt van generatie op generatie.
•	 flexibiliteit,	eerlijkheid	én	open	communicatie.
• authenticiteit en oprechtheid, met de aandacht die jouw project verdient.



Project I. Totaalrenovatie van 
de benedenverdieping (2019)

Een gedreven verbouwer vertelt: 
“In 2019 hebben we onze volledige 
benedenverdieping laten herinrichten. 
We zijn hiervoor in zee gegaan met een 
interieurarchitect, omdat we het echt 
grondig wilden aanpakken, en met Hermans 
voor de coördinatie en (een groot deel van) 
de uitwerking van het project. We wilden 
veel natuursteen in ons nieuwe interieur 
integreren, dus Hermans was voor ons een 
logische keuze.”

“We hadden trouwens al eerder met Herwig 
en Nick samengewerkt, ongeveer tien jaar 
geleden. Toen plaatsten ze voor ons een 
marmeren trap. Het was een apart ontwerp, 
maar dat bleek voor hen geen probleem 
te zijn. We waren erg onder de indruk van 
hun vakmanschap, hun materiaalkennis en 
de manier waarop ze het project hebben 
aangepakt. Het was daarom voor ons 
duidelijk dat we opnieuw met hen samen 
wilden werken.” 
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Binnenkijken bij 
verbouwers
Als bouwer of verbouwer is het vaak interessant en nuttig om inspiratie op te doen bij 
anderen. Geen betere bron van informatie dan iemand die je voorging. In dit artikel nemen 
we je mee achter de schermen bij een verbouwer die met Hermans in zee ging. Lees, kijk en 
geniet van de prachtige realisatie … 



“Voor ons nieuwe interieur hadden we 
enkele specifieke ideeën in gedachten. Het 
moest exclusief zijn, op maat gemaakt, en 
ecochique: stijlvol én ecologisch. Mijn vrouw 
en ik zijn punctueel en veeleisend, zowel 
over onszelf als over de mensen waarmee 
we samenwerken. Het interieur moest 
dan ook piekfijn in orde zijn, en helemaal 
aan onze hoge verwachtingen voldoen. 
Allesbehalve een gemakkelijk project, 
dus. (lacht) Gelukkig gaan de mannen van 
Hermans geen uitdaging uit de weg.” 

Woonkamer en thuiskantoor
“In ons nieuwe interieur werd heel wat 
natuursteen verwerkt. Zo hebben we 
marmer in ons thuiskantoor, tegen de 
muren, aan de haard, in de kasten … Het 
geheel past mooi bijeen, en straalt zo toch 
net dat tikkeltje meer uit, wat voor ons heel 
belangrijk was. De natuursteen werd telkens 
op maat ontworpen. Het tafelblad voor de 
bureau werd zo ontworpen dat het in één 
stuk aansluit, en dat er ruimte is om alle 
kabels in weg te werken. Het ziet er niet 
alleen exclusief, maar ook verzorgd uit – en 
het is bovenal enorm praktisch.”
“Onze haard, dat was een hele klus. (lacht) 
We hadden al een haard, maar die moest 

dus volledig vernieuwd en aangepast 
worden. Onze interieurarchitect heeft het 
ontwerp voor z’n rekening genomen, zodat 
het vuur na de renovatie nog perfect zou 
werken. We hadden een beeld van hoe 
de haard moest worden, en voor minder 
tekenden we niet. We hebben de plannen 
met verschillende mensen besproken, maar 
niemand durfde eraan te beginnen. Een 
haard aanpakken brengt immers heel wat 
risico’s met zich mee, zeker wanneer hij ook 
nog eens maatwerk en stijl moet uitstralen.”

“Voor Hermans was het een kans die ze met 
beide handen grepen. Vader en zoon hebben 
de bestaande haard helemaal vernieuwd, in 
samenspraak met de interieurarchitect. Het 
was een enorme klus, maar ze zijn er wel 
in geslaagd. En hoe! Het nieuwe ontwerp 
is volledig wat we in gedachten hadden, 
en misschien zelfs nog meer. Want Herwig 
heeft meegedacht over het materiaal en 
het design, en wist meteen welk materiaal 
hij hiervoor nodig had – en waar hij dat kon 
vinden. Voor de haard werd er gewerkt met 
een op maat gemaakt kader van glas en 
koper, en het is echt een pareltje geworden.”
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Keuken
“Ook onze keuken hebben Nick en Herwig 
grondig onder handen genomen. Zo 
hebben we nu een schitterend kookeiland 
in natuursteen, zonder zichtbare naden. 
Dat is ook iets waar Hermans in uitblinkt: 
ze gaan niet blindelings met een ontwerp 
aan de slag, maar denken altijd na over de 
best mogelijke uitwerking. In dit geval was 
het voor hen dan ook logisch om de naden 
in het ontwerp weg te werken, en door 
hun uitgebreide materiaalkennis wisten 
ze meteen hoe ze dat op de beste manier 
konden doen.” 

“Ook bij de renovatie van de keuken kwam 
Herwig met eigen ideeën om het nog beter 
te maken. Hij stelde voor om in de keuken 
aan de slag te gaan met het materiaal dat 
eerder al in de haard gebruikt werd, namelijk 
hittebestendig koper. Het leek hem ideaal 
om in de keuken te gebruiken, en het is 
bovendien nog erg mooi. Daarnaast is het 
heel praktisch, én makkelijk in onderhoud, 
twee dingen die noodzakelijk zijn in de 
keuken. Zo kreeg ook onze keuken een 
unieke, eigen toets.”

Wist je dat … 
Hermans in totaal al 515 aantal 
projecten realiseerde? 
Bakken ervaring, dus!



Project II. De slaapkamer 
(2020)

“Na de positieve samenwerking in 2019, 
zijn we een jaar later opnieuw bij Hermans 
terechtgekomen. Deze keer was onze 
slaapkamer aan de beurt. Ook hier wilden we 
veel natuursteen in het ontwerp verwerken, 
om de ecologische en exclusieve look van 
de benedenverdieping door te trekken in 
de volledige woning. Alle ontwerpen in 
natuursteen werden door Hermans op maat 
uitgezocht en gemaakt.”

“Zoals altijd, stelden we ook hier hoge eisen. 
Want een slaapkamer renoveren, dat doe je 
niet zomaar – je hebt immers nog steeds elke 
avond een slaapplek nodig. Mijn vrouw en ik 
stelden aan Hermans voor om de slaapkamer 
onder handen te nemen terwijl we zes dagen 
op zakenreis waren. Zo hadden zij al de 
ruimte om aan de slag te gaan, terwijl er voor 
ons geen enkele last aan verbonden was.  
Dit leek zelfs voor ons wat veel moeite 
(lacht), maar je gelooft het nooit: na zes 
dagen kwamen we weer thuis, en de 
slaapkamer was helemaal in orde! Alsof we 
thuiskwamen in een droom.” 

“Geen moeite is voor de mannen van 
Hermans te veel, en ze durven bovendien 
hun verantwoordelijkheid op te nemen.  
Zo hebben ze de coördinatie van de 
renovatie van de slaapkamer helemaal op 
zich genomen, wij waren immers niet thuis. 
Wij hebben enkel het concept uitgewerkt, 
en verder hebben we het project helemaal 
uit handen gegeven. Ze hebben heel de 
renovatie gecoördineerd van A tot Z, en wij 
waren volledig ontzorgd.”

Zorgeloos verbouwen
“Om het kort samen te vatten: Hermans  
is écht een partner waar je op kan bouwen. 
Ze zijn servicegericht, gaan voor een 
persoonlijke aanpak en zijn correct bij het 
naleven van afspraken. Ze werken enkel met 
de beste (én exclusieve!) materialen, denken 
mee na over het project, coördineren de 
verbouwing én ontzorgen de klant volledig. 
Zo creëren ze 100% comfort en  
een immense meerwaarde.”

“Ben je zelf van plan om je huis om te 
toveren tot een unieke, exclusieve parel?  
Dan kunnen wij Hermans alleen maar 
aanraden. Voor de meerwaardezoeker is dit 
een gedroomde partner, die van elk project 
een esthetisch kunstwerkje maakt.”

9www.hermans.style
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Het eeuwige 
dilemma: bouwen 
of verbouwen?
De keuze tussen bouwen of verbouwen is vaak niet eenvoudig. Er 
zijn immers heel wat factoren waar je rekening mee moet houden 
en die je keuze beïnvloeden. Begin jij binnenkort aan een nieuw 
hoofdstuk, maar twijfel je nog tussen een nieuwbouw of een 
renovatie? We helpen je op weg om de juiste keuze te maken.

10
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Bouwen: de voor- en nadelen 
op een rijtje

Het leuke aan zelf een huis bouwen vanaf nul is natuurlijk 
dat je alles helemaal zelf kan kiezen. Je kiest de grond, 
de fundering, de stenen – alles tot en met de locatie van 
de schakelaars heb je zelf in de hand. Klinkt ideaal, toch? 
Helaas zijn er ook heel wat nadelen verbonden aan een 
nieuwbouw. 

Het begint al bij het kopen van een bouwgrond. Daar komt 
immers heel wat meer bij kijken dan het zoeken van een 
leuke locatie: de grond moet geschikt zijn, op een correcte 
manier geregistreerd staan, de juiste mogelijkheden bieden 
voor jouw bouwplannen … Alleen dat allemaal uitpluizen, 
is vaak een hele klus. En dan hebben we het nog niet over 
het bouwen zelf gehad – om nog maar te zwijgen over het 
prijskaartje. 

Een huis bouwen van A tot Z biedt (afhankelijk van je 
budget) oneindig veel mogelijkheden, maar helaas ook heel 
wat bijhorende zorgen. 
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Verbouwen: de voor- en 
nadelen op een rijtje

Aan een renovatieproject zijn dan weer heel wat 
andere voor- en nadelen verbonden. 

Om te beginnen is het financieel voordeliger: 
de overheid voorziet heel wat compensaties en 
premies voor mensen die een huis (energiezuinig) 
renoveren. Daarnaast biedt renovatie de 
mogelijkheid om het werk op te delen in stappen, 
waarbij je niet alles in één keer onder handen moet 
nemen en dus veel uitgaven tegelijk moet doen.

Een renovatieproject in stapjes biedt de 
mogelijkheid om alvast in het te renoveren huis in te 
trekken, en intussen kamer per kamer af te werken. 
Dat zorgt natuurlijk ook voor nadelen – niet leuk 
wanneer je even geen keuken hebt, waardoor je 
tijdelijk op een elektrisch vuurtje in de woonkamer 
moet koken – maar die wegen vaak niet op tegen de 
financiële voordelen. 

Een misvatting over renoveren die regelmatig 
de ronde doet, is het idee dat een renovatie niet 
de mogelijkheden biedt van een nieuwbouw. 
Begrijpelijk, maar niet waar: ook bij een renovatie-
project kan je perfect je eigen stempel op het 
ontwerp drukken. En hoe groter de werken, hoe 
groter je eigen invloed. 



Ons advies

Nog niet zeker wat voor jou de beste 
keuze is? Dan geven we nog één 
gouden raad mee: vermijd dubbel 
werk. Wat we daarmee bedoelen? 
Simpel: vaak beginnen mensen aan een 
nieuwbouwproject zonder alles meteen 
tot in de puntjes af te werken, omdat 
hun budget dat nu eenmaal niet toelaat. 

“Die badkamer boven, die installeren 
we later wel”, of “We laten nu een 
goedkope keuken plaatsen, en kiezen 
later wel voor onze droomkeuken”. 
Herkenbaar? Helaas is dat voor veel 
mensen zo. Maar die mensen houden er 
dan geen rekening mee, dat je een huis 
niet op maat kan opbouwen als je nog 
niet zeker weet hoe je later alle ruimtes 
gaat aanpakken. Stel je maar eens voor 
dat je tien jaar na de bouw van je huis 

eindelijk aan die extra badkamer begint, 
maar dan ontdekt dat alle leidingen niet 
goed liggen. Of dat je na vijftien jaar 
voor een nieuwe keuken gaat, maar 
de aansluitingen niet matchen met de 
keuken van je dromen … 

Wil je zo’n situaties liever vermijden? Dat 
dachten we al. Vermijd dus dubbel werk 
en zorg ervoor dat je niet plots terug 
muren of vloeren moet uitbreken, omdat 
de indeling niet meer aan je wensen 
voldoet. Doordat je bij een renovatie 
financieel sterker in je schoenen staat, 
kan je wél meteen voor de juiste 
keuken of badkamer gaan. De nodige 
breekwerken zijn dan meteen in het 
begin al achter de rug, zodat je tien jaar 
later nog steeds van de ideale badkamer 
geniet – zonder bijkomende zorgen. 

Conclusie

Wil	je	écht	vanaf	nul	te	werk	gaan,	en	laat	je	budget	het	toe	om	alles	meteen	
tot in de puntjes te verzorgen? Top, dan is een nieuwbouw voor jou misschien 
wel een goed idee. Is je budget iets krapper, maar wil je toch meteen genieten 
van een woning op maat? Kies dan voor een renovatie, en maak stapsgewijs 
van elke ruimte eentje om je leven lang van te genieten. 
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Wist je dat … 
Hermans al meer dan vijftig 
jaar actief is in de sector? Het 
familiebedrijf werd opgericht in 
1963!
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Een totaal-
renovatie in 
vijf stappen

Wist je dat …  
Hermans al meer dan vijftig jaar actief is in de 
sector? Het familiebedrijf werd opgericht in 1963!



Stap #1. Nadenken
‘Bezint eer ge begint’ is niet voor niets 
een veelgehoorde zegswijze. En zeker 
wanneer je aan iets groots als een 
totaalrenovatie begint, is het belangrijk 
om eerst goed na te denken en even 
alles op een rijtje te zetten. Maak een 
overzicht met de belangrijkste zaken: 
Hoe ziet het huis er nu uit? Hoe wil je 
dat het er binnenkort uitziet? Wat is 
je budget? Zijn er financiële voordelen 
en/of premies waar je op kan rekenen? 
Steek je zelf de handen uit de mouwen, 
of laat je liefst alles door experts doen? 
En binnen welke tijdspanne moeten de 
werken achter de rug zijn?

Eens je dit alles voor jezelf hebt 
opgelijst, wordt er vast al veel duidelijk. 
Maak een vergelijking tussen de wilde 
plannen die door je hoofd spoken, 
het bijhorende kostenplaatje en het 
voorziene (en beschikbare) budget. 
Daarnaast denk je eens na of alles wat 
je wil bereiken haalbaar is met enkel en 
alleen je eigen spierkracht … 

Stap #2. Plannen
Een goede voorbereiding is het halve 
werk. Het klinkt misschien cliché, maar 
het is wel helemaal waar. Je wil toch 
niet het risico lopen dat je halsoverkop 
aan je verbouwingswerken begint, om 
halverwege op allerlei onaangename 
verrassingen te stoten? 

Daarom stel je, nadat je een overzicht 
gemaakt hebt, een concrete planning 
op. In de planning lijst je op welke zaken 
er allemaal dienen te gebeuren, hoeveel 
tijd erin kruipt en wat je er allemaal 
voor nodig hebt. Dat kan zowel over 
mankracht als over het materiaal of de 
nodige documenten en vergunningen 
gaan. Plan daarnaast voldoende buffers 
in. Iedereen die ooit al een verbouwing 
gedaan heeft – of verbouwers kent – 
weet dat een buffer zeker van pas komt. 

15www.hermans.style

Jonge bouwer of volleerde doe-het-zelver? 

Wie je ook bent of wat je ook van plan bent, een totaalrenovatie is voor iedereen een hele 
uitdaging. Gelukkig helpt dit handige stappenplan je al een heel eind op weg. Heb je concrete 
plannen, of tast je nog wat in het duister? Dit overzicht biedt voor elke bouwer een houvast. 
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Stap #3. Rondkijken
Nu je voor jezelf hebt bepaald wat 
de plannen zijn en hoe je ze gaat 
aanpakken, is het tijd voor de volgende 
stap: inspiratie opdoen! Hoor hiervoor 
eens rond bij vrienden, buren, familie en 
collega’s, maar snuister ook eens rond op 
het internet. Op websites als Pinterest 
en Instagram vind je sowieso inspiratie 
op basis van de realisaties en ervaringen 
van anderen. Maak er meteen zelf een 
moodboard aan waar je al je mooiste 
vondsten verzamelt. En ga ook zeker 
eens te rade bij professionals – zij weten 
het immers het beste.

Maar hou één ding in het achterhoofd: 
iedereen is anders, en heeft dus ook 
andere wensen, noden en verlangens. 
Het is dus niet omdat een bepaalde 
realisatie bij een buur tegenviel, dat dat 
bij jou ook het geval gaat zijn. Leer uit de 
problemen van anderen en zorg ervoor 
dat jouw project er beter door wordt, 
omdat je vanaf het begin weet waar je 
op moet letten. Hou dus rekening met de 
opmerkingen van anderen, maar laat je 
er zeker niet door leiden. 
 

Heel tevreden van de 
plaatsing van onze vloer 
en douchetegels. Top 
werk mannen!
Hannes

“
“
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Stap #4. Beslissen
Je weet nu wat je wil doen, wanneer je het wil 
doen, en wat er allemaal bij komt kijken. Dan 
is het nu tijd voor een volgende bepalende 
stap, eentje die van al je ruwe plannen 
werkelijkheid maakt: tijd om knopen door te 
hakken! Want jij kan wel dénken wat je wil 
doen, wanneer je het wil doen, en wat er 
allemaal bij komt kijken, maar zonder concrete 
afspraken komt er nog altijd weinig van in 
huis. Ben je klaar om er écht voor te gaan? 

Stap #5. Doen!
Dat brengt ons naadloos bij de volgende 
stap: tijd om actie te ondernemen! En actie 
ondernemen, dat doe je best niet alleen. Want 
zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt (nadat 
je alle voorgaande stappen doorlopen hebt), 
ga je bij een totaalrenovatie niet over één 
nacht ijs. Bovendien vraag je je ongetwijfeld 
af of je geen zaken over het hoofd gezien 
hebt … 

Geen nood, daar zijn professionals voor. En 
dit kunnen we niet genoeg benadrukken, 
maar als je met een expert in zee gaat, ben 
je zeker van je stuk. Ben je zelf iets vergeten 
in het ruwe overzicht? Geen probleem, 
de expert merkt het meteen op. Loopt je 
planning niet helemaal zoals gehoopt? Dan 
is de professional er om je planning bij te 
sturen. Vertelt je buurman x en je collega y 
over eenzelfde materiaal? De expert wijst 
het enige juiste antwoord aan. En knopen 
doorhakken? Dat doe je liefst met iemand die 
er écht verstand van heeft. 

Kwaliteit ten top!! 
Vader en zoon, beiden 
zeer gedreven in hun 
vak!! 
Frank

“

“
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Op zoek naar zekerheid, 
engagement en de beste 
service?

De zoektocht naar een expert, die hoeft 
gelukkig niet lang te duren. Je weet 
intussen immers dat je bij Hermans zeker 
bent van een persoonlijke service op 
maat, waarbij je helemaal ontzorgd wordt 
en de coördinatie van je project met een 
gerust hart uit handen kan geven. 

Toch nog twijfels? Dan spreken onze 
realisaties voor zich!
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Zo’n 30 jaar geleden heeft Hermans in 
onze nieuwbouwwoning het vloeren 
voor rekening genomen, daar waren 
wij na al die jaren nog zeer tevreden 
over.

Door die goede ervaring hebben wij 
voor ons huidige renovatieproject 
opnieuw voor hen gekozen.
 
Dat bleek beslist een goede keuze, 
wat vooral tot uiting kwam toen 
mijn echtgenoot ernstig ziek werd 
tijdens dit project: Hermans nam 
direct het voortouw en regelde alles 
tot in de puntjes, waardoor we ons 
volledig konden concentreren op het 
herstel van mijn echtgenoot, zonder 
andere bekommernissen. Binnen 
zeer aanvaardbare termijn was ons 
huis weer klaar, dat zou ons alleen 
niet gelukt zijn. Voor elk onverwacht 
probleem vonden zij een geschikte 
oplossing.
 
Opnieuw zijn we zeer tevreden met 
het resultaat, net als 30 jaar geleden. 
Dát is de kracht van een familiebedrijf, 
de aandacht voor een goede service 
en de kennis die doorgegeven wordt 
van vader op zoon!
 
Fam. Vandecruys uit Geel

“

“
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“



Woondromen 
bouwen? Dat doe je 
samen met Hermans!
Wanneer je door dit magazine bladert, wordt het al snel duidelijk 
waar Hermans zoal mee bezig is. De mooiste badkamers en tegels 
in	natuursteen	passeren	in	één	oogopslag.	Maar	wist	je	dat	we	bij	
Hermans ook gespecialiseerd zijn in totaalrenovaties? En dat we 
daarnaast ervaring hebben in grote tegelformaten? Om het overzicht 
te bewaren, lijsten we hier even onze voornaamste expertises op!

22



Hermans, expert in …

… natuursteen
Keramische materialen en natuursteen 
kennen voor ons geen geheimen. Al 
sinds 1963 zijn we gepassioneerd door 
het plaatsen van vloeren en wanden in 
natuursteen.

… tegels
We zijn dé specialist bij uitstek in 
tegels in grote formaten en leveren 
creatief maatwerk voor jouw interieur. 
Maar ook buitenshuis bouwen we 
mee aan je woondroom. Wat dacht je 
bijvoorbeeld van een prachtige oprit of 
een adembenemend terras? Wij zorgen 
ervoor!

… badkamerrenovaties
De badkamer is een belangrijke plek om 
je dag te starten en te eindigen. Comfort 
en rust zijn daarbij van groot belang. We 
toveren je badkamer in een mum van tijd 
om tot een heerlijke ontspanningsruimte. 
Een volledige make-over met deskundig 
advies én plaatsing: bij ons is je badkamer 
in goede handen.

… totaalrennovaties
Je woning renoveren of een kleiner 
renovatieproject waarbij je geen beroep 
moet doen op een architect? Hermans 
staat voor je klaar! Voor alle werken 
bieden we creatieve oplossingen. We 
begeleiden jouw renovatieproject van A 
tot Z en voeren het uit met een glimlach. 

Zelf je woondroom realiseren 
met Hermans?

Loop jij al een tijdje met een woondroom 
rond, en wordt het tijd om van je dromen 
werkelijkheid te maken? Wacht niet langer 
en contacteer ons voor een aanpak of 
advies op maat. Ook wanneer je nog niet 
helemaal zeker bent over je toekomstige 
project, staan wij je bij met raad en daad. 

Voor projecten met natuursteen, 
(grote) tegels, badkamerrenovaties of 
totaalrenovaties: één adres!
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Wij zijn zeer tevreden over 
het werk van vader en zoon 
Hermans voor het helpen 
realiseren van onze veranda. 
Vanaf de grondwerken, het 
leggen van de dorpels tot 
het chappen en het vloeren 
werd alles piekfijn en volgens 
afspraak uitgevoerd. Twee 
vakmannen waarbij de klant 
en transparantie voorop staan. 
Hermans is een aanrader 
voor ieder die wil bouwen of 
verbouwen.

Dennis en Katrien

“

“



Grondstoffen ontginnen voor 
beginners
Een stuk natuursteen is eigenlijk een 
stukje aarde. Onze aarde bestaat 
immers uit verschillende lagen, en 
natuursteen komt hierin voor. Als het 
aan de oppervlakte komt, wordt het 
mogelijk om de steen te ontginnen. 
Maar voordat het zover is, heeft het 
stukje steen al eeuwen in de aarde 
doorgebracht. 

Natuursteen in alle vormen en 
maten
Doordat natuursteen van nature in 
de aardkorst voorkomt, vind je het 
op vele plaatsen in de wereld– ook 
in België. Op verschillende locaties 
zijn er – afhankelijk van de bodem – 
verschillende soorten te ontginnen. 
De soorten die in België te vinden 
zijn, zijn witte en donkere kalksteen. 

Natuursteen is een bekend 
product. Zo heb je ongetwijfeld al 
van marmer, graniet of kalksteen 
gehoord. Maar ook leisteen, arduin 
en basalt zijn soorten natuursteen. 
En dan hebben we het alleen 
nog maar over de populairste 
natuurstenen gehad … 
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Natuursteen:  
eeuwenoud, oersterk

Natuursteen is – zoals de naam al doet vermoeden – een gesteente dat in de 
natuur voorkomt. Wanneer het op de juiste manier ontgonnen wordt, is het 
een prima materiaal om in het huis of buitenshuis mee aan de slag te gaan. 
Van nature uit is het namelijk erg sterk en kan het dus tegen een stootje. 

Natuursteen is met andere woorden letterlijk eeuwenoud en oersterk!



Stenen met geschiedenis …
Omdat natuursteen zo sterk en 
duurzaam is, wordt het vaak als 
bouwmateriaal gebruikt. Zo zijn 
een aantal iconische gebouwen 
opgebouwd uit natuursteen. Denk 
maar aan het Griekse Parthenon, 
dat uit marmer gemaakt is, aan het 
Empire State Building dat een gevel 
uit kalksteen heeft of – dichter bij 
huis – aan het Brussels Justitiepaleis, 
dat is opgetrokken uit grauwbeige 
en blauwe natuursteen.

Maar natuursteen wordt ook 
binnenshuis gebruikt. Lang geleden 
werd het bijvoorbeeld al gebruikt in 
de Romeinse thermen en Chinese 
theehuizen.  

… en brandend actueel
De dag van vandaag wordt 
natuursteen nog steeds verwerkt 
in nieuwe en moderne woningen, 
zowel binnen- als buitenshuis. 
Zo kunnen bijvoorbeeld vloeren, 
wanden, werkbladen of terrassen 
allemaal een moderne uitvoering in 
natuursteen krijgen. 
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Wist je dat …  
de Taj Mahal helemaal uit marmer 
gemaakt is? Meer dan 1.000 
olifanten werden ingezet om al dat 
marmer te verplaatsen.



Nieuwe badkamer,  
nieuwe tegels!
Badkamerrenovatie gepland? Dan twijfel je misschien nog over de tegel die het best bij jouw toekomstige 
badkamer past. Het aanbod is immers groot, waardoor het niet altijd duidelijk is welke tegel het meest 
geschikt is voor welke toepassing. Zie je door de tegels de badkamer niet meer? Volg onderstaande 
stappen en ontdek welke tegel jij best kiest!

Welke look straalt 
de badkamer van 
jouw dromen uit?

Modern, strak, minimalistisch

Ga je voor een kleine of een grote badkamer?

Hoe ziet het patroon 
van je ideale tegels 

eruit? 

Breng je graag de 
natuur naar binnen in 

je interieur?

Levendig     

Laat de 
natuur 
maar 
buiten     Natuurlijk!

Klein, maar fijn!

Rustiek

Groot en luxueus

Gezellig, warm, romantisch

Keramische
tegels

Grote  
natuurstenen tegels

Grote
tegels
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Keramische 
mozaïektegels     



Hoe ziet het patroon 
van je ideale tegels 

eruit? 

Ga je voor een kleine of een grote badkamer?

Levendig     

Klein, maar fijn!

Rustiek

Groot en luxueus

Natuursteen

Keramische
tegels
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Keramische 
mozaïektegels     



Grote tegels … 
check zijn ideaal voor kleine ruimtes. Ze hebben immers 

een verruimend effect. 
check zijn ook perfect voor grote ruimtes. Met grote 

tegels is je vloer in een mum van tijd gelegd.
check stralen rust uit. En dat zorgt op zijn beurt voor 

rust in je huis én in je hoofd.
check creëren een stijlvolle, strakke en minimalistische 

look. 
check zijn makkelijk in onderhoud! Als dat geen 

gigantisch voordeel is.
check zijn enorm veelzijdig. Ze kunnen dan ook perfect 

gebruikt worden in combinatie met uiteenlopende 
stijlen, meubels, wanden, ruimtes … En dat zowel 
binnen- als buitenshuis!
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Tegels met 
karakter
Grote tegels, dat zijn tegels met karakter. 
En ze bieden heel wat voordelen. 

Wist je dat …  
in het Engels een knikker ‘a marble’ heet, omdat knikkers 
vroeger van marmer werden gemaakt?



Grote tegelformaten voor binnen
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Zie jij het graag groots?
Dat treft, wij ook! Hermans is al sinds de jaren 60 specialist in grote tegelformaten. 
Ben je overtuigd van de vele voordelen van deze tegelsoort? Dan weet je meteen waar 
je terecht kan. Maar ook als je nog niet helemaal overtuigd bent, lijsten wij graag alle 
voordelen persoonlijk voor je op. 

Grote tegelformaten voor buiten



Een dag in het spoor van 
Herwig en Nick

Hermans, dat zijn Herwig en Nick. Vraag jij je ook 
af hoe ze met z’n tweetjes al het werk gedaan 
krijgen? We geven je een blik achter de schermen 
en nemen je mee in hun voetsporen op een 
typische werkdag …
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De dag begint vroeg voor de mannen 
van Hermans. Afhankelijk van de afstand 
naar de werf die ze die dag onder 
handen nemen, gaat de wekker af rond 
5.30 uur. Samen vertrekken Nick en 
Herwig naar hun werkplek van de dag. 
Soms staat er een badkamerrenovatie 
op het programma, soms een werkje 
met natuursteen of tegels, en af en 
toe ook een totaalrenovatie. Dat is 
vanzelfsprekend een hele klus om met 
z’n tweeën geklaard te krijgen, dus veel 
pauze nemen de mannen niet. 

Rond de middag stoppen ze even om iets te eten, 
want krachtwerk vraagt om krachtvoer. Na een 
klein halfuurtje vliegen ze er weer in. En ook nu 
werken ze stevig door, zonder in te boeten aan 
grondigheid en precisie. Tussen 17 en 18 uur zit de 
grootste taak van de dag erop, en keren Herwig en 
Nick weer naar huis. 

Wist je dat … 
de grootste openluchtsteengroeve van 
Europe in België te vinden is? Nee? Ga dan 
maar eens een kijkje nemen in Quenast!
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Maar dan stopt het nog niet, 
want na het avondeten zijn de 
mannen al opnieuw in de weer. 
De rest van de avond is gevuld 
met het in- en uitladen van het 
materiaal in hun wagen dat 
ze (niet meer) nodig hebben 
voor de volgende werkdag, 
de bijhorende administratie 
en soms nog een of meerdere 
klantenbezoeken. 

Of de mannen ook nog aan slapen 
toekomen? Ja hoor. Rond 22 uur 
kruipen ze uitgeteld, maar voldaan 
in hun bed, zodat ze de volgende 
ochtend weer klaar zijn voor een 
nieuwe werkdag. 



Jouw wensen 
bespreken?

Contacteer ons
info@hermans.style
T. 014/43 96 31

Ontdek onze showroom

www.hermans.style

Kloosterstraat 26C
2460 Lichtaart

We helpen je bij het realiseren van al je woondromen. 
Heb je nog vragen over onze diensten? Wil je afspreken 
om jouw project te bespreken of een vrijblijvende offerte 
aanvragen? Aarzel niet om ons te contacteren.


