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“Wij wisten uit goede bron dat de firma Loos 
altijd zeer fijn en correct werk heeft uitge-
voerd”, legt Gerry Aerts van Brix2Build uit. 
“Met wederzijds respect werden de gesprek-
ken opgestart. De opdracht was zeker niet 
eenvoudig maar toch waren we er op een 
vijftal gespreksrondes samen uit.” Bij de ge-

broeders Loos stond er geen opvolging klaar 
en dus besloten ze bij Brix2Build om zowel 
de personeelsleden als de materialen over te 
nemen. Ook de twee zaakvoerders Hugo en 
Walter krijgen intern hun vaste takenpakket. 
“Het commerciële en het administratieve zal 
vanaf nu gebeuren onder de vleugels van 

Brix2Build maar naar de uitvoering toe , blijft 
voor Loos werkelijk alles identiek eruit zien.”

KWALITEIT EN 
STIJLVOLLE PROJECTEN
Vanaf 4 januari 2021 is het zover. “Onder het 
vlaggenschip van Brix2Build wordt er ingezet op 
kwaliteit en stijlvolle projecten. Zodoende kun-
nen wij inzetten op de lopende werven en met 
twee extra ploegen erbij zijn we opgewassen 
tegen het vele aankomende werk”, zegt Aerts 
apetrots. “Er lagen wel wat alternatieven op tafel 
maar toch kozen we bewust voor de Gebroe-
ders Loos omdat hun reputatie en hun ervarin-
gen overal positief onthaald werden. Ook het feit 
dat zij gevestigd zijn te Kasterlee is puur toeval 
te noemen maar wel handig mits we zo elkaars 
bedrijfsterrein nog even kunnen gebruiken.”

NIEUWE VESTIGING
“In het najaar zal er gestart worden aan de nieu-
we kantoren, magazijnen en showrooms van Brix-
2Build waar hun paradepaardje, de schrijnwerkerij, 
ook volledig onderdak zal krijgen”, voegt de trotse 
manager toe. Brix2Build streeft in het voorjaar van 
2022 hun uitbating verder te zetten in Lichtaart 
waar ze zopas een stukje KMO-zone hebben ge-

BRIX2BUILD BLIJFT GROEIEN EN NEEMT FIRMA LOOS OVER
KA ST E R L E E — Bouwspeciali st  en projectontw ikkelaar Bri x2Build uit  Ka sterlee wa s al  geruime ti jd op zoek naar bijkomend perso-
neel  om oplossingen te v inden voor het  steed s toenemende aantal  projecten .  “Het gaat geweldig snel  en het  werd de hoogste ti jd om 
in te  z etten op stabiele ploegen met de nodige kenni s om de portefeuil le  verder uit  te  breiden .”  D aarom besloot Managing D irector 
G err y Aerts  van Bri x2Build om gesprekken op te starten en om de Ka sterleese f irma Loos mee over te  nemen .  Van twee sterke f irma’s 
wordt zo één geheel  gemaakt.
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kocht om hun bedrijfshal een plaats te geven. “Alles 
zal op één adres samengebracht worden, wat zeer 
praktisch is voor zowel de klanten als voor de eigen 
mensen. Zij zitten momenteel op vele plaatsen ver-
spreid.”  “Het gaat als de bliksem vooruit en met 
de investering voor de boeg lijkt het alsof alles nu 
helemaal in de juiste vorm terechtkomt. Laten we 
samen vooruitblikken op een mooie toekomst, één 
met vele projecten waarin we alle dagen het beste 
van onszelf zullen geven”, besluit Aerts.
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