
MAARTEN DUTRY BV

Met oog op een kwalitatief, duurzaam en esthetisch mooi eindresultaat! 

THE ART OF RENOVATION!



Bedrijfsactiviteit
Over ons

Gevelrenovatie
Betonherstel

Balkonrenovatie
Vochtwering

Jonge Vlaamse Aannemer 2019
Contactgegevens

INHOUD
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BEDRIJFSACTIVITEIT

- Gevelrenovatie
- Betonherstel
- Balkonrenovatie
- Vochtwering

Met jarenlange expertise in deze vakgebieden haalt u een
betrouwbare aannemer in huis die u een klantgerichte
oplossing kan bieden. Elke situatie wordt apart geanalyseerd
ter voorbereiding van een specifieke oplossing.





OVER ONS

Maarten heeft inmiddels ruime ervaring waarvan meer dan 16 jaar als
zaakvoerder van het renovatiebedrijf. Naast diverse bouwtechnische
opleidingen heeft hij ook de postacademische opleiding "Schadediagnose
en herstelling van beton" aan de Universiteit Gent voltooid. Dagelijks is
hij terug te vinden op de werkvloer bij de verschillende teams om de
werken van nabij op te volgen. Kwaliteit staat voorop!

Buiten het bedrijf is hij ook actief lid van van het Technisch Comité
"Plafonneer-, voeg- en gevelwerken" en lid van FEREB (Federatie van
specialisten in herstelling, bescherming en versteviging van
betonconstructies). Hij is tevens ook bestuurslid van de Confederatie
Bouw en zetelt daarnaast in het bestuur van NAVAP (Koninklijk Nationaal
Verbond Aannemers van plafonneer-, cement-, staff- en ornamentwerk,
droge bepleistering, dekvloeren, voegwerk en gevelreiniging).
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OVER ONS

Het team van arbeiders, werf- en projectleiding staat elke dag
gemotiveerd op de werkvloer om de grondige opleiding en vakkennis in
de praktijk om te zetten in een kwalitatief eindresultaat. Ze zijn allen
houder van een VCA-certificaat en krijgen daarnaast de mogelijkheid om
bijkomende opleidingen te volgen. Alle werknemers hebben, naast hun
opleidingen voor het werken op hoogte en werken met een hoogwerker,
ook een cursus EHBO gevolgd. Veiligheid op het werk dragen we immers
hoog in het vaandel. Samen met onze leveranciers wordt hun kennis van
nieuwe technieken en producten regelmatig aangescherpt. Zo zijn én
blijven ze specialisten in hun vak.

Elise volgde de opleiding Master in de Handelswetenschappen met een
aansluitende specialisatie Human Resource Management. Zij verzorgt de
volledige backoffice (subsidiedossiers, administratie en financiën) van
het renovatiebedrijf. Samen met echtgenoot Maarten neemt zij
regelmatig deel aan diverse technische en algemene bijscholingen.

ONS  T EAM  V ERS T E RK EN ?

Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde collega's. Aarzel zeker
niet om ons te contacteren.

Openstaande vacatures kunt u steeds raadplegen via onze
website www.maartendutry.be/vacatures

Vacatures



- Steigerbouw
- Afbraakwerken
- Herstellen voegwerk
- Gevelreiniging
- Betonherstelwerken

Een totaalaanbod

GEVELRENOVATIE
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Een goed verzorgde gevel is het visitekaartje van je woning of
appartementsgebouw. Dit bepaalt mee de waarde van het vastgoed. Wij
bekijken graag in onderling overleg hoe we de gevel van uw eigendom in
een nieuw jasje kunnen steken. 

Van steigeropbouw en afbraakwerken tot de fijnste afwerking. Wij nemen
alles in handen en maken van uw project onze prioriteit!

- Isolatiewerken
- Vervangen schrijnwerk
- Vervangen balustrades
- Omgevingswerken
- ...



GEVELRENOVATIE

WERKW I J Z E

Wilt u kennis maken met onze grondige werkwijze? Bekijk dan zeker
onze uitgebreide projectpagina van Res. Sydney te Middelkerke.
Zowel voor-, zij- als achtergevel werden er volledig aangepakt.

Res. Sydney

Res. Sydney - Voor-, zij- en achtergevelrenovatie
8430 Middelkerke

Onze referenties



Onze referenties

GEVELRENOVATIE

R EC EN T E  UPDA T E S ?

De meest recente updates in verband met onze
gevelrenovaties kunt u steeds raadplegen op onze website
www.maartendutry.be/gevelrenovatie met enkele vóór-en-
na-beelden.

Referenties

Res. Klaproos - Voorgevelrenovatie
8620 Nieuwpoort



GEVELRENOVATIE

Historische gevel
8800 Roeselare

Onze referenties

Elke woning heeft zijn eigen identiteit. Deze kan uiteraard niet
zomaar gewijzigd worden. Deze woning werd bijgevolg niet
geschilderd, maar gekleurd door middel van een specifieke
pigmentatie-techniek.
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- Structurele betonherstellingen
- Cosmetische betonherstellingen

Stabiliteit voorop, 
maar het oog wil ook wat!
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BETONHERSTEL



STRUCTUREEL BETONHERSTEL

Vele constructies zien af door de jaren heen. Verouderde uitvoeringstechnieken of
fouten tijdens de bouw kunnen op termijn leiden tot schade aan de dragende
constructie van uw vastgoed. Sloop hoeft hierbij niet het gevolg te zijn. Dankzij de
techniek van het betonherstel kunnen kwalitatief verminderde betonelementen
hersteld worden waardoor de levensduur verlengd wordt. 

Na een correcte diagnose van de schadeoorzaak doen we u een voorstel van een
gepaste hersteltechniek. Onze in-house expertise hieromtrent maakt ons een
geschikte partner voor uw grote of kleinere projecten.

Enkele foto's
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COSMETISCH BETONHERSTEL

Enkele foto's

Naast bovenstaande structurele herstellingswerken helpen we ook
dagdagelijks onze klanten die louter esthetische schade leden aan hun
beton- of natuursteenelement. Cosmetische herstellingen zorgen voor
een uitzicht als vanouds. 
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- Afbraak bestaande balkons
- Gieten nieuwe balkons
- Herwerken van bestaande balkonneus
- Coaten van balkonelementen

Een waaier aan afwerkingsmogelijkheden

BALKONRENOVATIE
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- Vloeibare balkondichting
- EPDM balkondichting
- Bitumineuze balkondichting
- Tegels op tegeldragers



BALKONRENOVATIE

Ook binnen deze bedrijfstak bieden we een totaaloplossing aan. We zijn
gespecialiseerd in het verwijderen van bestaande en gieten van nieuwe
balkons. Deze worden in de bestaande draagstructuur verankerd en
worden afgedicht tegen insijpelend water volgens de regels van de kunst.

Binnen deze afdichting bestaat een waaier aan afwerkingen die allen
binnen onze mogelijkheden vallen. Ons bedrijf is een gecertificeerd
aannemer van verschillende producenten wat betekent dat zowel onze
arbeiders als leidinggevenden regelmatig opleidingen genieten omtrent de
nieuwste producten en uitvoeringstechnieken. Het biedt onze klant een
garantie op kwaliteit en duurzaamheid van hun gebouw.

Onze referenties
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Res. Canberra - Achtergevel
8430 Middelkerke



BALKONRENOVATIE

Onze referenties

PROC E S  EN  A FWERK I NGSMOG E L I J KH ED EN

Op onze website www.maartendutry.be/balkon verschijnen
regelmatig verschillende afwerkingsmogelijkheden. Houd
deze pagina zeker in de gaten en ontdek er het proces.

Afwerkingsmogelijkheden
en proces

Res. 't Galjoen - Voor- en achtergevelrenovatie
8420 Wenduine



BALKONRENOVATIE

Het proces - foto's
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- Betoninjecties 
- Behandeling opstijgend vocht
- Kelderdichting
- Doorvoerdichtingen

Houd vocht en water buiten!

VOCHTWERING
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Hoe goed de voorzorgen tegen infiltrerend vocht ook kunnen zijn, water
vindt vaak een weg tot binnen in uw gebouw. Of het nu gaat om
opstijgend vocht, binnensijpelend water in de kelder of lekkende
doorvoeren. Met gespecialiseerde apparatuur komen wij ter plaatse om
de lekken te dichten zodat u kan genieten van een droog en aangenaam
binnenklimaat.



VOCHTWERING

Kelder- en doorvoerdichting

LAS T  VAN  VOCHTPROB L EMEN ?

Via onze website www.maartendutry.be/vochtbestrijding
neemt u eenvoudig contact met ons op.

Vochtbestrijding nodig?

Betoninjecties



JONGE VLAAMSE AANNEMER 2019

In 2019 werd ons bedrijf bekroond tot Jonge Vlaamse Aannemer van het
jaar. Een bekroning voor de passie en inzet die we dagelijks tonen op de
werf.
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Uw partner in West- en Oost-Vlaanderen. 

Met een actiegebied van De Panne tot Gent en van Knokke-
Heist tot Doornik rijden we elke dag uit om het beste in
onszelf boven te halen. 

Schardauwstraat 2
8800 Sint-Eloois-Winkel

051 43 36 51
info@maartendutry.be
www.maartendutry.be

CONTACTEER ONS!

www.facebook.com/maartendutrybv
www.linkedin.com/company/maarten-dutry-bv



MAARTEN DUTRY BV

SCHARDAUWSTRAAT 2
8880 SINT-ELOOIS-WINKEL

051 43 36 51
INFO@MAARTENDUTRY.BE


