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FR

Verenigingen van Franstalige architecten: UWA (Union Walonne

www.archionweb.be

FR

Frans- en Duitstalige raad van de Orde van Architecten,
lijst van architecten.

www.fab-arch.be

Belgische architecten, op federaal en internationaal vlak.

lijst van architecten.

NL

www.zoekeenarchitect.be

www.architectenkrant.be

Gratis verzending voor leden van de Orde van Architecten

Website van de NAV (Vlaamse architectenvereniging)

in België. Ook met info over producten.

om een architect te zoeken in Brussel en in Vlaanderen
(onder andere met ervaring in bio-ecologische en lage-energie).
FR/NL

Lijst met eenheidsprijzen te bestellen.

FAB-architectenfederatie: groepeert en vertegenwoordigt alle

Nederlandstalige raad van de Orde van Architecten,

NL

des Architectes), AriB (Architects in Brussel), F.A.B.

FR

www.architect.be

NL

www.upa-bua-arch.be

www.brusselsarchitecture.be

COMMERCIEEL
www.architectura.be

Website van ARIB (Architects in Brussels) met een lijst

NL

van gebouwen en hun architect.

Portaalwebsite over architectuur in Vlaanderen Doelgroep: archi-

FR

tecten, ingenieurs. Met gegevensbank met gebouwen per archi-

www.uwa.be

tect of studiebureau.

Union Walonne des Architectes met ledenlijst.
NL

NL

www.ecobouwers.be/professionals

Beroepslui (aannemers, architecten) die reeds hun strepen hebben verdiend met lage-energie-bouw en op volledig onafhankelijke

Lijst van architecten in Brussel. Mogelijkheid
tot virtuele huisbezoeken.

manier worden aanbevolen door de deelnemers aan de Ecobou-

FR

wers-opendeurdagen. Website van de Bond Beter Leefmilieu.

NL

www.architectes-batisseurs.be
www.a-b.be

Vzw Architectes-Bâtisseurs / Architecten-Bouwers:

www.ordredesarchitectes.be

FR

www.bouwsite.be/adres/architect/brussels/

garantie in verband met prijzen en termijnen.

Orde van Architecten, Frans- en Duitstalige raad.

www.nav.be

NL

Een architectenvereniging in Vlaanderen
Men moet lid zijn om tot de meeste documenten
toegang te hebben.
Met helpdesk
NL

www.bondvlaamsearchitecten.be

WAARSCHUWING

Een architectenvereniging in Vlaanderen.
FR/NL

De bedoeling van de websitelijst is de huisgezinnen nuttige informatie

www.arib.be

te verschaffen voor hun renovatieproject.

Architects in Brussels: groepeert alle beroepsverenigingen

Deze lijst is niet helemaal volledig.

van de hoofdstad.

Het Energiehuis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
de informatie op deze websites en de eventuele prestaties in verband ermee.
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FR/NL
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NL
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FR

websites in slechts 1 taal
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