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PAASPRIJZEN
UIT ONZE KOOKWINKEL!

Wonen in je

Snijplankenset

tuin

Advance van € 68,50 voor € 38,95
wit maxi van € 87,50 voor € 57,95

Kerona messenhouder
acryl met 3 keramische messen

€ 67,95

Tuinhuisjes en vrijstaande veranda’s zijn er tegenwoordig in alle soorten en
maten. Van eenvoudig tot super de luxe, zodat je bij wijze van spreken in je
tuin kunt wonen.
DOOR JOHN HUIJS FOTOS PR
o.a. verkrijgbaar
Amuseset

€ 24,95

R

uime keuze in tuinhuisjes was er niet
tot voor enkele jaren geleden. Veel
mensen namen dan ook noodgedwongen een standaard blokhut. Praktisch voor het opbergen van tuingereedschap, -meubels en een paar fietsen, maar
niet bepaald een sieraad voor de tuin. En al helemaal geen plek om te verpozen. Bovendien lieten de blokhutten dikwijls net een onhandige
strook van de tuin over, omdat je het nu eenmaal moest doen met een standaardmaat.

Overkapping
Wat een verademing is dan het hedendaagse
tuinhuizenlandschap. De standaard blokhutten
bestaan nog wel, maar die worden amper nog
verkocht, zegt bedrijfsleider Jac Coumans van
Interchalet in Horst. „De meeste mensen die tegenwoordig een tuinhuisje kopen, willen daar
niet alleen spullen in kunnen opbergen, maar
er ook in kunnen zitten. De trend is een tuinhuis in combinatie met een overkapping waar je
tot laat op de avond onder kunt zitten. De keuze aan modellen en uitvoeringen is bijna eindeloos. Heel veel huisjes kun je in elke gewenste
maat bestellen, zodat het precies passend gemaakt kan worden voor de plek die je op het
oog hebt. De keuze aan deuren en ramen is
eveneens enorm. Ook kun je vaak kiezen uit verschillende diktes voor de balken. Hoe dikker,
hoe robuuster, maar ook hoe duurder.”
Erg gewild is verder de vrijstaande veranda. Een
voordeel hiervan is dat het in huis niet donkerder wordt, zoals het geval is met een veranda
die tegen de woning is aangebouwd, terwijl je

er vanuit de woning mooi zicht op kunt hebben
als je dat wilt. En beschik je over een grote tuin,
dan kun je de vrijstaande veranda ook helemaal
‘verstoppen’ als dat je voorkeur heeft.

Pronken
De meeste mensen willen hun tuinhuis of veranda juist laten zien, zegt Martijn Hoentjen
van Lugarde, een leverancier van kwaliteitstuinhuizen. „Vroeger pronkten mensen met hun
nieuwe auto, tegenwoordig doen ze dat graag
met een buitenverblijf waarin ze samen met
vrienden, kennissen en familie van de vrije tijd
kunnen genieten. Naar de auto wordt dan niet
meer gekeken.”
Bij Lugarde zijn de combinaties en uitvoeringen
van de buitenverblijven bijna eindeloos. Hoentjen: „Eigenlijk is alles mogelijk. Als ik de klant
daar een idee van wil geven zeg ik ‘uw wensen
op papier vertalen wij in hout’. In brochures of
bij kennissen zien mensen vaak iets wat hen
aanspreekt, maar ze willen daar vervolgens
graag een eigen draai aan geven. Daar kunnen
wij voor zorgen.”

Rietgedekt
Degenen die wat meer te besteden hebben, kunnen voor exclusieve tuinpaviljoens en tuinhuizen terecht bij de firma Rasenberg in Made. Rasenberg maakt klassieke paviljoens met rietgedekte daken waarin je het hele jaar van de specifieke charmes van elk seizoen kunt genieten, op
hoog niveau. Vanzelfsprekend hangt daar een
prijskaartje aan, maar dit zijn dan ook pavil-

joens en tuinhuizen die generaties lang mee
gaan. Leo Rasenberg: „In ons segment is het belangrijk tot op de details af te werken. Zo gebruiken we in onze tuinpaviljoens een collectie exclusief schakelmateriaal van verouderd koper dat
sfeerverhogend werkt en dat prachtig combineert met het eikenhout dat we gebruiken.”
Wie met minder genoegen moet nemen, kan op
de kosten besparen door het tuinhuis zelf op te
bouwen en zelf de verfkwast te hanteren. „De
prijzen van de meeste tuinhuizen die wij verkopen, liggen tussen de 3000 en 7000 euro. Dat zijn
bouwpakketten met een goede werkbeschrijving”, zegt Jac Coumans. „Zolang je die beschrijving volgt, kan het eigenlijk niet misgaan. Het belangrijkste is dat de basis goed is; de vloer waarop je het tuinhuis bouwt moet waterpas zijn.”

Set á 6 Kop en
schotels € 23,95
Set á 6 Espresso
kop en schotels

€ 19,50
Mok
€ 3,50
Set á 4 glazen
Etagere

€ 9,95
€ 24,95

Zie nog meer nieuwe artikelen
in onze winkel!

Illy Francis IPSO
in rood, zwart of wit
van € 199,-voor

€ 149,--

Voorzieningen
Wie optimaal gebruik wil maken van het buitenverblijf, moet zorgen voor een stroomvoorziening en eventueel ook nog voor gas, water en
een afvoer. Coumans: „Er zijn mensen die een
complete woonkamer onder het afdak inrichten, met koelkast, televisie en al. Dan heb je natuurlijk elektriciteit nodig. Een sauna en een buitenkeuken zie je ook veel in een buitenverblijf.
Sommige mensen kunnen er bijna gaan wonen.”
Voor de meeste tuinhuizen is geen vergunning
nodig. Overweegt u een tuinhuis of veranda te
realiseren, dan verdient het toch aanbeveling
om vooraf even bij de gemeente na te vragen of
er een vergunning nodig is, mede omdat de regelgeving op dit gebied in 2015 verandert.

Multiline
koekenpan 28 cm.

met gratis vleespincet
van € 169,-- voor

€ 115,--

Ovenschaaltje rond of rechthoekig
met siliconen handvaten
diverse kleuren
€ 5,95
Suikerpot “Bobby”
in rood of créme
€ 14,95
Dubbelwandige serveerschaal “Joe”
in rood of lime
€ 29,95
Eierdop op houder
diverse kleuren
€ 5,75
Set á 4 Eierhouders “Loop”
ook als panonderzetters
te gebruiken
€ 9,95
Olie- en azijnset “Penguin”
in rood of lime
€ 19,95
Zassenhaus Peper- en zoutmolen
“Regensburg”
in rood, créme of lime voor € 39,95
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