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W. Thoen Bouwkundig-adviesbureau levert bouwkundig advies in de breedste zin  

van het woord. Bij grote en kleine verbouwingen, renovaties en nieuwbouw  

van woonhuizen en bedrijfsruimten kan Wim Thoen u op verschillende manieren  

van dienst zijn.

W. Thoen Bouwkundig-adviesbureau

Wim Thoen werkt voor particulieren,  

bedrijven en Verenigingen van Eigenaren. 

Achtergrond

Wim Thoen heeft inmiddels 40 jaar ervaring 

in de bouw. Hij werkte eerder voor de Rijks-

dienst voor de Monumentenzorg, de Habo  

(Haagse Bouwmaatschappij) en een architecten- 

bureau. Vanaf 1978 tot en met 2006 was hij  

directeur-eigenaar van bouwbedrijf Archibouw 

BV. Door de jaren heeft hij ervaring opgedaan  

met alle onderdelen van het bouwen. 

Van het ontwerpen en uittekenen van 

woonhuizen, bedrijfs- en utiliteitsgebou-

wen tot het realiseren van de bouw met  

gespecialiseerde vakmensen als timmerlie-

den, metselaars, stukadoors, tegelzetters en 

onderaannemers als loodgieters, schilders 

en elektriciens. Hij heeft ervaring in aan- en  

verbouw, (luxe) woningbouw, utiliteitsbouw en 

(specialistische) renovatie.

Zo kan Wim Thoen zorg dragen voor het 

ontwerp, de begeleiding, uitvoering en  

controle van kleine en grotere bouwprojecten. 

De calculatie van uw bouwproject is bij hem 

in goede handen en zo nodig regelt hij ook een  

uitvoerende partij voor u, zoals een aannemer, 

zzp-er of onderaannemer. Op ieder moment 

en voor ieder onderdeel van het bouwproces 

kunt u zijn advies inwinnen, of u nu voor een  

onverwacht bouwkundig probleem komt te 

staan of uw nieuwe huis opgeleverd moet  

worden. Ook voor een second opinion bent u bij 

hem aan het juiste adres. 

Maakt u gerust  
een afspraak:  
het eerste gesprek  
is volledig vrijblijvend.

Wim Thoen heeft 
inmiddels 40 jaar  
ervaring in de bouw.

Een goed bouwkundig 

 advies resulteert in  

besparing van bouwkosten!


