
Energie, renovatie, duurzaamheid, … Er leven meerdere hot topics in de bouwsector.
Maar het meest actuele thema is misschien wel ‘faillissementsfraude’ na de Pano-
reportage op één onlangs. Een thema dat vandaag ook centraal stond op de beurs
Wonen. Bij de start van het slotweekend kregen de bezoekers nuttige tips van
Bouwunie om vooral goede aannemers te herkennen.

Hoe weet je of je aannemer betrouwbaar is? Het thema is actueler dan ooit, nadat één-
programma Pano enkele frauduleuze praktijken aan het licht deed komen. Niemand beter dan
beroepsfederatie voor aannemers Bouwunie om dieper op dit topic in te gaan.

Bouwproblemen voorkomen
“De bouwellende die een slechte aannemer – of beter gezegd: fraudeur of oplichter – met zich
kan meebrengen, is gigantisch. Dat wens je je grootste vijand niet toe.” Met die woorden begon
Bouwunie haar adviessessie op de beurs Wonen in Mechelen en gaf het tientallen bezoekers de
nodige tips mee.

“Een beurs zoals deze is het ideale moment om met mensen in dialoog te gaan én hen first-hand
te helpen om bouwproblemen te voorkomen”, zegt Gerrit Budts, persverantwoordelijke bij
Bouwunie. “Het is dan ook met plezier dat we hier staan. We merken dat de bezoekers hier heel
bewust en met een plan van aanpak aanwezig zijn.”

“Dat negatieve nieuws gaat natuurlijk over slechts een klein deeltje van de bouwsector, maar wel
eentje die het imago van de totale sector besmeurt. Daarom vinden we het belangrijk om dit
thema een plaats te geven op de beurs, waar we mensen niet alleen inspiratie willen laten
opdoen, maar ook willen informeren", vertelt organisator Farida Martens.

Slotweekend
Intussen is Wonen haar tweede en laatste weekend ingegaan, met de Nekkerhal als hét
epicentrum voor iedereen die op zoek is naar advies rond bouwen, verbouwen, interieur en
exterieur. Het openingsweekend was alleszins een voltreffer en ook voor het slotweekend
verwacht de organisatie nog een heleboel bezoekers.

Vrijdagavond is er nog de nocturne, met een extra dosis sfeer en gezelligheid, tot 22u. Zaterdag
en zondag zet Wonen de deuren open van 10 tot 19u.
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Bouwunie maakt bezoekers Wonen wegwijs in het
actuele topic van faillissementsfraude

Accreditatie en meer info:
Willen jullie de beurs graag bezoeken voor een fotoreportage, videoreportage of artikel, dan zijn
jullie altijd welkom.
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