Waar huis & tuin samenkomen

Origineel & buitengewoon.

Ontwerp.

Plaatsing.

VDB Huis en tuin is gespecialiseerd in alle soorten tuinconstructies.

Jouw idee staat centraal. Heb je nog

Is er een akkoord? Dan verliezen wij geen

Ben je op zoek naar een tuinberging, poolhouse of een bijgebouw?

geen beeld over wat je precies wil? Een

tijd en wordt de bestelling geplaatst en

Heb je plannen voor een aanbouw met alles erop en eraan of wil

open en diepgaand gesprek over jouw

de plaatsing besproken. Op deze manier

je jouw tuin knusser en gezelliger maken met een afsluiting of

verwachtingen en het budget geeft ons

zal je snel en zorgeloos kunnen genieten

een poort? Bij ons is je project in goede handen. Door ons ruim

de kans om meteen een 3D-ontwerp uit

van je aankoop. Je kan ook kiezen om

assortiment aan materialen vind je altijd iets naar wens. Vakkundig

te werken. Wij blijven aanpassen tot het

zelf de handen uit de mouwen te steken.

maatwerk en een precieze afwerking staan bij ons centraal.

volledige plaatje klopt en naar wens is.

Een handig zelfbouwpakket wordt dan bij

Naast buitenconstructies verzorgen wij ook de tuinaanleg en het

jouw thuis geleverd. Deze kan je dan zelf

-onderhoud. Alles wordt door ons onder handen genomen, zodat jij

installeren of met hulp van één van onze

snel zorgeloos kan genieten van jouw huis én tuin.

medewerkers.

Tuinhuizen
& carports.
Alles kan
Wil je graag een tuinhuis, passend bij jouw woning? Door onze jarenlange ervaring weten
wij welke materialen geschikt zijn voor gebruik. Tijdens een eerste bezoek starten we
vanuit jouw idee. Een enkele deur, schuifdeur of een garagepoort? Aan je bestaande
tuinberging kan ook een luifel aangebouwd worden. Of zoek je iets als een bijenhal,
paardenstal of hondenverblijf? Alles kan! Wij willen samen jouw droom realiseren.

Enkel kwaliteit
VDB Huis en Tuin gebruikt uitsluitend kwalitatieve materialen zoals onder meer
geïmpregneerd grenenhout, lariks, ceder, iroko, thermowood, afrormosia en trespa.
Daarnaast werken wij met paneelbouw, blokhutsysteem of houtskeletbouw.
Wij zorgen voor een tuinhuis of carport met een meerwaarde voor jouw woning.

Bijgebouwen
& poolhouse.
Bijgebouwen
Een bijgebouw aan de woning is ideaal om te genieten van de woning en de tuin. Een
poolhouse, een buitenkeuken… heerlijk genieten tijdens de zomermaanden! Wij plaatsen
een bijgebouw op maat, rekeninghoudend met je wensen en budget.

Poolhouse
Droom je al jaren van een poolhouse? Een eyecatcher die je meteen een vakantiegevoel
geeft in eigen tuin? Er is niets beter dan na een drukke werkdag te genieten van je eigen
zwembad, ook in het weekend zal het je volledig kunnen ontspannen. Deze extra ruimte
is een oase van rust. Denk ook aan gezellige feestjes of een winterbarbecue, uit de wind
in een lekker warme ruimte. Een poolhouse schept zoveel mogelijkheden.

Bijgebouwen
& tuinkantoren.

Afsluitingen
& poorten.
Maatwerk
VDB Huis en Tuin heeft een ruim assortiment afsluitingen en poorten. Wij beschikken
over meer dan 100 verschillende modellen en afwerkingen. Onze afsluitingen en poorten
zijn voornamelijk gemaakt uit hardhout, thermisch hout of geïmpregneerd grenen. Elke
stijl is mogelijk, passend bij jouw woning en budget.

Alles van A tot Z
De poort of afsluiting kan worden geplaatst in combinatie met een parlofoon,
verlichting, sensors of een videofoon. Je kiest zelf wat je wil. Wij installeren alles van
A tot Z, waardoor je geen beroep hoeft te doen op een externe firma. Alles wordt
door ons geregeld!

Overkappingen.
Buiten genieten
Een overkapping is een goede beslissing als je langer buiten wil kunnen genieten. De
kinderen kunnen nog lekker buiten spelen terwijl jij rustig een boek leest uit de wind.
De overkapping bestaat ofwel uit hout of aluminium, maar kan worden afgewerkt met
glas, polycarbonaat of een stoffen luifel. Je kan kiezen uit een punt of plat dak. Er zijn
verschillende mogelijkheden. Ook een volledig geautomatiseerd lamellendak behoort tot
de mogelijkheden.

Designgevoel
Bij VDB Huis en Tuin kiezen we bewust voor kwalitatieve overkappingen/tuinkamers.
Zo werken we bijvoorbeeld met het Italiaanse merk Corradi en de lamellendaken
van Livinlodge voor onze aluminium tuinkamers en overkappingen. Onze houten
overkappingen kunnen volledig gepersonaliseerd worden.

Curv.
VDB Huis en Tuin is een erkend verdeler van Curv. Curv biedt een
opvallend elegant design met afgeronde hoeken voor wie op zoek is naar
een bijgebouw, poolhouse, carport, garden office of gewoon een plek
om helemaal jezelf te zijn. Curv staat voor eigenheid, duurzaamheid en
veelzijdigheid. Dankzij het gebruik van duurzame houtsoorten en afgeronde
hoeken gaat het ontwerp helemaal op in de omgeving.
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Adres
Bergstraat 71
2230 Ramsel
België
Onderneming
VDB Huis en Tuin BV
BE0680.468.856
BE74 1030 5520 6307
NICABEBB

