
Peter Deckers staat inmiddels bekend om zijn vakkundig 
schilderwerk waardoor hij mee de sfeer bepaalt in stijlvol-
le huizen en appartementen. In 2011 namen Peter en zijn 

zakenpartner Eddy Vansant een succesvol nieuw initiatief en 
openden de deuren van Bedrijvencentrum Woonontwerp. Een 
groep van tien bedrijven met een sterke synergie, met een per-
soneelsbestand van meer dan 110. Peter en Eddy weten zich 
omringd door specialisten uit alle domeinen van huis en tuin. 
Om aldus echt totaalprojecten te kunnen behartigen. Maar 
Woonontwerp Peter Deckers maakt niet enkel woondromen 
waar voor privédoeleinden, je kunt op dit concern, waar men 
persoonlijke service, vakmanschap en flexibiliteit hoog in het 
vaandel draagt, ook een beroep doen voor de realisatie van: 
horecazaken, winkels, kantoren.

PERSOONLIJKE TOUCH
Het succes van Woonontwerp Peter Deckers begint bij de ge-
structureerde aanpak. In een eerste fase bekijkt men wat uw 
noden zijn, zodat men precies op maat kan werken. Na het 
afsluiten van een samenwerkingscontract komt men tot een 
plan en een planning. Stap 3: overleg omtrent het definitieve 
ontwerp en mogelijke bijsturingen. Dan wordt het budget en 
de timing afgesproken. Tijdens de werken zijn er dan de werf-
vergaderingen en zo leidt stap 5 tot de oplevering. Bij Woon-
ontwerp vindt u alles  onder één dak: interieurarchitecten, schil-
ders, schrijnwerkers, elektriekers, stukadoors. In de showroom 
vindt u een scala aan producten: behang, stoffering, parket, 

sierbeslag. U bepaalt wat, hoe en wanneer. “We zijn allrounders  
en engageren ons dan ook zowel voor totaalprojecten als klei-
nere opdrachten. Geen werk is ons te min en we stellen steeds 
even hoge eisen aan onszelf.”  Woonontwerp gaat steeds voor 
perfectie tot in de details en getuigt in alles van goede smaak. 
Met als resultaat tijdloze interieurs, van landelijk tot strak, met een 
persoonlijke touch.

PERFECT OP KOERS 
Het bedrijf heeft drie pijlers: passie, gedrevenheid en respect. 
“Respect is in mijn leven een sleutelwoord: voor klanten en le-
veranciers, tegenover ons personeel, familie, vrienden en mijn 
paarden… Gedrevenheid en passie zijn onontbeerlijk om te sla-
gen. Daarmee overwin je elk obstakel, elke crisis.” Peter en Eddy 
houden mekaar perfect op koers. “Mijn compagnon Eddy is ie-
mand die mijn creativiteit niet afremt, maar hij zorgt er wel mee 
voor dat we zakelijk op het goede spoor blijven. Eddy neemt 
het algemene management op zich. Ik ben de ondernemer die 
mee de ideeën uitbroedt, het team concreet aanstuurt en de 
man ook van de klantenbinding. Beiden nemen we onze volle 
verantwoordelijkheid en geven ons daarbij voor 200%.”

Meesterschilder Peter Deckers kreeg het succes niet op een plateau 
cadeau. “Ik herinner me nog hoe ik als jonge kerel de  stap zette 
om zelfstandig te worden”, aldus Peter Deckers. “Ik kocht mij een 
bagagerek voor mijn kever en hoefde zo dus geen bestelwagen om 
mijn materiaal mee te nemen naar mijn eerste klanten…”
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 “Een opdracht groot of klein, we gaan er 
altijd voor 200% voor.” 



HUISVADERPOLITIEK
Peter en Eddy leiden hun concern als goede huisvaders. Met 
hun klanten werken ze samen in het volste vertrouwen. “Wij heb-
ben geen bedrijfseconomische opleiding genoten en zijn geen 
gediplomeerde managers. Het is bij ons een kwestie van de 
markt aanvoelen, het constructief gebruiken van onze vakkennis 
en ons werk met hart en ziel graag doen, dat voel je. Luisteren 
naar mensen is ook belangrijk en we zijn in de eerste plaats ook 
een klankbord voor mekaar”, besluit Peter Deckers. 

Woonontwerp Peter Deckers, Industriezone C, 
Heistse Hoekstraat 10 C, 2220 Heist-op-den-Berg, 
tel.: 015/24.99.96, info@peter-deckers.be
& www.woonontwerp-peterdeckers.com

PUUR INSTINCT 
Privé is Peter Deckers een fervente ruiter. “Dat paardrijden kan ik 
niet meer missen, het helpt om mijn hoofd even leeg te maken, 
en zo bewaar ik een klare kijk op de wereld. Paardrijden zet mij 
ook aan om de dagdagelijkse beslommeringen wat te relative-
ren en te komen tot de essentie: oprecht gelukkig zijn met de 
kleine dingen des levens.” Instinctief verlegt Peter zo zijn grenzen 
en gaat gebeten af op doel. Het ‘dier’ in Deckers maakt dat 
hij een niet aflatende ambitie koestert, maar altijd met respect 
voor mensen, en ook altijd vanuit een positieve attitude. Kracht-
dadig beslissingen durven nemen is ook een deel van het succes 
van Woonontwerp Peter Deckers. En ook daar speelt weer dat 
instinctieve mee, je durven vastbijten in iets, en niet rusten voor 
je de zaak in goede banen hebt geleid.

WEDERZIJDS RESPECT
De toekomst lacht Woonontwerp Peter Deckers toe. “Dagda-
gelijks ervaren ons team en wij voldoening van ons werk. De 
appreciatie van de opdrachtgevers en de externe architecten 
en decorateurs is voor ons van onschatbare waarde. Wederzijds 
respect kun je niet forceren, dat groeit spontaan. We zitten ver-
der in een bevoorrechte positie en zijn daar ook erkentelijk voor. 
Het is namelijk zeer prettig om mee mooie projecten te mogen 
afleveren. En wat mij persoonlijk altijd zo blij maakt, is de klant 
aan het eind van de rit tevreden en gelukkig te zien.”

Peter Deckers toont zijn 
realisaties in de boeken 
‘Wonen met stijl’.  

Ook verkrijgbaar in het Frans, 
Engels & Duits.

De drie pijlers

van ons bedrijf: 

respect, 

gedrevenheid 

en passie.


