
Authentieke bijgebouwen



Welkom   Werkwijze
Welkom... bij Vechtdal Bouwsystemen! 
Wij zijn een dynamisch bedrijf dat authentieke bijgebouwen reali-
seert. Met veel enthousiasme zet ons bedrijf zich in om u te voorzien 
van een robuust houten tuinhuis, poolhouse of bijgebouw. Wij zetten 
ons met man en macht in om uw tuin te voorzien van een op maat 
gemaakt tuinhuis, waardoor u optimaal kunt genieten van uw tuin. 
Ziet u uzelf al zitten onder uw sfeervolle veranda? Of genieten van 
uw gezellige tuinkamer? In deze brochure ziet u waar wij op 
ambachtelijke wijze met passie en liefde aan werken. Laat u 
inspireren en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Zo min mogelijk overlast voor u, tijdens de bouw van uw prachtige 
bijgebouw. Dit is iets waar Vechtdal bouwsystemen naar streeft en 
steeds op vernieuwd. Wij hebben daarom een  uniek bouwsysteem 
ontwikkeld, waardoor het mogelijk is om uw bijgebouw te plaatsen in 
slecht 1 à 2 dagen! 

Geheel op maat word uw bijgebouw in onze werkplaats voorbereid.  
De authentieke details en uw specifieke wensen worden aan de hand 
van het ontwerp prefab gerealiseerd. Door de realisering van uw 
bijgebouw in onze werkplaats voor te bereiden, neemt  dit de overlast 
die het met zich mee brengt bij u weg.  Hierdoor kunt u in 1 à 2 dagen 
van uw nieuwe bijgebouw genieten.
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Ontwerp

Na het persoonlijke gesprek met uw adviseur worden uw wensen vastgelegd, in zowel een 

bouwtekening als in een 3D programma. Hierdoor krijgt u een goed beeld van uw 

bijgebouw en straalt uw ontwerp in 3D. 

 Ambachtelijk vakmanschap

Wij verstaan ons vak! En dat is te zien aan de luxe afwerking van uw bijgebouw. 

De handgemaakte details en het gebruik van de juiste houtsoorten staan borg voor ons 

ambacht. Door onze ervaring is maatwerk geen grote opgave, maar een mooie uitdaging.
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Tuinhuizen

Een luxe eikenhouten tuinhuis met veranda biedt veel mogelijkheden. Met het 
authentieke karakter van deze eikenhouten tuinhuizen met veranda geniet u 
volop van het buitenseizoen. Haal de natuur terug in uw tuin door een prachtige 
eiken tuinhuis te plaatsen.

Door duurzaam en hoogwaardig materiaalgebruik als eiken- en larikshout 
kenmerken deze tuinhuizen zich als karaktervol en robuust. Deze houten 
tuinhuizen brengen de natuur weer terug in uw tuin, geven u jarenlang sfeervol 
plezier en zijn bovendien onderhoudsarm.
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Overkapping

Aangenaam genieten van het buitenleven met een overkapping. Ieder houten 
bijgebouw is maatwerk dat passie kent voor de buitenomgeving. Dit overdekte 
terras, vervaardigd van eikenhout en larikshout, kent een unieke en tijdloze 
uitstraling. 

Op ambachtelijke wijze vervaardigen wij uw nieuwe robuuste overdekt terras met 
eersteklas en hoogwaardige materialen als eikenhout en larikshout, waarbij uw 
wensen voorop staan. Proef de sfeer van nostalgie en geniet van een gezond 
leefklimaat.
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Tuinpaviljoen

De houten tuinpaviljoen straalt nostalgie en sfeer uit. Kenmerkend de prachtige 
glas in lood ramen met daarom heen eikenhouten gebinten en kolommen. U 
ziet de degelijke constructie van eikenhout opgaan met de larikshouten 
gepotdekselde wanden. 

Door de houtsoorten op de juiste manier toe te passen heeft uw nieuwe 
bijgebouw een lange levensduur en kunt u vele jaren genieten van uw stijlvolle 
bijgebouw.
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Verder realiseren wij uw nieuwe eikenhouten kapschuur met tuinkamer geheel 
naar uw wensen. Door ervaring en vakkennis kunnen wij u optimaal informeren 
en adviseren over de mogelijkheden.

Kapschuren

De prachtige authentiek uitstraling van deze houten kapschuur met tuinkamer 
geeft uw tuin een sfeervol karakter. Bij ons bent u verzekerd van ambachtelijk 
maatwerk. Zoals u op de foto’s ziet worden de eikenhouten gebinten met 
traditionele pen en gat verbindingen in elkaar gezet. 
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De Eikenhouten gebinten worden met traditioneel pen en gatverbinding in elkaar 
gemonteerd waardoor uw  eikenhouten bijgebouw een authentiek karakter bezit.

Bijgebouwen

Met passie en ambachtelijk vakmanschap realiseren wij al jaren  maatwerk 
bijgebouwen door heel Nederland en Belgie. Onze  maatwerk bijgebouwen 
worden vervaardigd van duurzaam hoogwaardige houtsoorten als eerste klas 
Eikenhout en Larikshout. 
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Terrasverwarmers of een houtkachel geven u op de koelere avonden extra warmte 
waardoor u optimaal kunt geniet van de sfeer die een eikenhouten poolhouse 
geeft.  

Poolhouses

Een prachtige eikenhouten poolhouse gelegen aan uw zwembad verrijkt uw bui-
tenleven. Met prachtige zomerse temperaturen kunt u na het zwemmen 
optimaal genieten onder uw eikenhouten poolhouse. U proeft de sfeer van 
tijdloze schoonheid! Met deze houten poolhoue kunt u tot in de late avonduren 
genieten van het buitenleven. 
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Tuinkamers

De uitgekiende constructie van stevige eikenhouten gebinten en kolommen in 
combinatie met lariks beschietingplanken en de toepassing van hergebruikte of 
nieuwe dakpannen geeft deze tuinkamer een eigentijdse uitstraling. 

Met deze exclusieve tuinkamer van Vechtdal Bouwsystemen kunt u bijna alle 
seizoenen van het jaar genieten van de buitenlucht en zon. Het geheel is 
onderhoudsarm door gebruik van duurzame materialen.
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Landelijke schuur

De klassieke eikenhouten schuren kenmerken zich door een robuuste, landelijke 
uistraling. Deze eikenhouten schuren worden geheel op maat en naar wens van 
de klant gemaakt. Met de klassieke eikenhouten schuur heeft u een schuur met 
een landelijke exclusieve uitstraling met een lange tot zeer lange levensduur. 

Landelijke en luxe houten schuren van eiken- en larikshout bieden voldoende 
mogelijkheden voor particuliere, zakelijke en agrarische doeleinden.
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Groendak

Op zoek naar een overkapping, om in het buitenseizoen sfeervol te kunnen 
verblijven? Met een duurzame eikenhouten overkapping voorzien van groendak 
treft u charme, natuur en sfeer in één overkapping. De houten overkapping is 
gemaakt van duurzame materialen als eerste klas eiken en larikshout. 

Met authentieke details en traditionele pen en gat verbindingen wordt uw 
bijgebouw degelijk, kwalitatief en ambachtelijk in elkaar gezet. 
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Terrasoverkapping

Met een eiken tuinhuis met overkapping kunt u optimaal genieten van uw 
prachtige tuin. De eikenhouten overkapping bezit door zijn tijdloze karakter een 
sfeervol geheel. Proef een oase van rust in uw tuin met dit prachtige tuinhuis 
met overkapping van Vechtdal Bouwsystemen.

Door gebruik te maken van hoogwaardig eersteklas eikenhout en larikshout is uw 
nieuwe tuinhuis met houten overkapping onderhoudsarm en bezit het een lange 
levensduur.  Kwaliteit en maatwerk is onze kracht, wij realiseren met passie voor u 
het tuinhuis met overkapping naar uw wensen. 
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Contactgegevens:

Klinkerweg 23
7772 SJ Hardenberg

+31(0)646582797
+31(0)523266281

www.vechtdalbouwsystemen.nl
info@vechtdalbouwsystemen.nl

Dhr. W. Plaggenmars Dhr. G.H. Plaggenmars




