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Bedrijfsprofiel

TOTAALPAKKET VOOR
JOUW INTERIEUR

in de startblokken. Kris en Pascal
startten toen samen met vier schilders. Datzelfde jaar sloten ze af met
15 medewerkers. Ondertussen groeide
het team uit tot 26 vaste personeelsleden. In 2011 werd het dochterbedrijf
Feniks Projects opgericht. Dit maakt
dat ze de gyprocwerken en tegelplafonds in eigen beheer uitvoeren.
Dieter Heleven heeft de dagelijkse leiding over Feniks Projects dat bestaat
uit een team van 7 vakmensen.

90% van de job

Kris Cauberghs & Pascal Vermeulen

Diegene die al eens een kantoor
van t-interim binnenwandelde, een
ING-filiaal bezochten of winkelden
bij Colruyt, maakte onbewust kennis met het werk van deze firma
uit Peer. Je kan bij Accent Interieur
terecht voor schilderwerken en
voor de volledige afwerking van
jouw interieur. Naast klanten uit de
retailsector kloppen ook particulieren en KMO’s aan bij deze firma
voor de inrichting van hun woning
of pand.

Vliegende start

Accent-Interieur bvba
Sint-Trudostraat 59
3990 Peer
T. 011 63 67 00
F. 011 63 67 10
info@accent-interieur.be
www.accent-interieur.be

Kris Cauberghs werkt al 26 jaar in de
interieursector. In een vorig leven was
hij werfleider bij een schildersbedrijf.
Pascal Vermeulen heeft een verleden in de horeca. Hij bekleedde een
managementfunctie bij The Lodge
Group. Beide heren kwamen elkaar in
het professionele leven geregeld tegen.
Daarnaast kenden ze elkaar van op
en naast het voetbalveld van Koersel
Kapelleke. Tussen pot en pint groeide
het idee om hun krachten te bundelen.
De plannen kregen concrete vorm en
op 2 april 2002 stond Accent Interieur

“Onze medewerkers zijn van onschatbare waarde. De ploegen die naar
de projecten gaan, zijn heel goed op
elkaar ingespeeld. De juiste teams
samenstellen en aansturen, dat is 90%
van onze job. We zijn er bewust mee
bezig om onze mensen te motiveren
en om de sfeer erin te houden. Zo
organiseren wij een paar keer per
jaar een activiteit buiten het werk.
Dat kan een etentje met de partners
zijn, een trip naar de Ardennen of een
mountainbike-tocht. De citytrip naar
Barcelona was één van de toppers.
Een aangename manier om hechte
banden te smeden. De goede verstandhouding tussen de medewerkers
straalt af op onze klanten. We hechten
veel waarde aan klantentevredenheid
én aan een plezante sfeer op het werk,”
aldus Pascal.

De toekomst
“We zijn erg trots op wat we
hebben opgebouwd en waar we
nu staan. Sinds onze start in 2002,
kennen we jaarlijks een gestage
groei. En op de planning staan tal
van uitdagende projecten. ” vertelt
Kris.
“Er staat ook een verhuis op de
planning. Ons huidig pand barst uit
zijn voegen. Als alles meezit dan
verhuizen we dit jaar naar een groter
gebouw,” besluit Pascal

