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Hoe het begon...
Toen we jaren geleden de eerste plannen bedachten voor

4

de Zorgaanbouw, hadden we nog geen idee welke vlucht de
‘Aanbouw in één dag’ zou gaan nemen. Eenmaal begonnen

Demokamer

merkten we dat er naast de vraag vanuit zorgperspectief ook
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veel andere klantwensen bestonden voor deze revolutionaire
manier van aanbouwen. Als een verruiming van de woonruimte,
een toevoeging van werkruimte en ook accommodaties voor
recreatie. Hier spelen we als enthousiaste ondernemers
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natuurlijk graag op in.

Woonkamer en keuken
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Vanuit onze speciale prefab-hal ontwikkelden we verschillende

Woonkamer groot, woonkamer klein
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aanbouwmogelijkheden, ieder met een specifiek doel. Daarbij

Slaapkamer, werkkamer, speelkamer

13

formuleerden we wel een aantal voorwaarden, waaraan elke
aanbouw moest voldoen. Plaatsing in één dag bijvoorbeeld,
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kwaliteit, keuzevrijheid, hoge isolatiewaarde en weinig onderhoud.

Zorg

Het is met plezier en trots dat we dit magazine aan u presen-

Mantelzorgwoning
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teren. Ziet u iets wat u interesseert? Neem gerust contact

Zorgaanbouw
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met ons op om de mogelijkheden te bespreken. We helpen u
graag.
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Kwaliteit prefab identiek aan traditionele bouw
Van huis uit is de Vlaander Groep een traditionele aannemer. We zijn gewend om met kwaliteitsmaterialen te
werken. Dat doen we dus ook in onze prefab-tak. Daarbij letten we vooral op levensduur en zo min mogelijk
onderhoud. Onze visie is, dat de kwaliteit van prefab identiek moet zijn aan die van traditionele bouw.
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DEMO

Onze demokamer
Bij het bekijken van een plaatje krijg je meestal wel een redelijk beeld van hoe iets
eruit komt te zien. Een gepotdekselde gevel bijvoorbeeld of een pvc-vloer met houtmotief. Het ziet er op de foto vaak goed uit, maar is dat genoeg om je keuze op te
baseren? Nee, meestal niet. Je wilt het materiaal toch liever eerst even in het echt zien.
Kijken hoe het kozijn al dan niet glanst, voelen hoe de structuur van de wand is en
misschien wel luisteren hoe het klinkt als je over een bepaalde vloer loopt.

“Kiezen ging een stuk makkelijker,
nu ik de materialen echt even
kon zien en voelen.”

Bij de Vlaander Groep kan dat. We vinden het namelijk belangrijk dat je op een goede
manier keuzes kunt maken en dus hebben we een demokamer ingericht. Daar staat,
ligt en hangt het hele assortiment aan materialen dat je bij een aanbouw kunt kiezen.
We nemen samen op het gemak alle opties door.
Ook laten we zien welke bouwmaterialen we gebruiken, zoals de isolatie in de wanden
en de kozijnconstructies. Het geeft een goed beeld van de hoogwaardige kwaliteit
van de aanbouw.

“Wat een wereld van
verschil! We hebben
nu alle ruimte die
we nodig hebben.”

Bovengemiddelde isolatiewaarde
Bij al onze aanbouwmogelijkheden passen we
isolatie boven de norm van het bouwbesluit toe.
Zelfs tot in de betonnen vloer. Ook wordt gebruik
gemaakt van zonnepanelen voor een duurzame
energievoorziening. Dit alles zorgt voor optimaal
comfort en lage energielasten.

AANBOUW WONING

Aanbouw woning
U hikt er al een tijdje tegenaan: u heeft ruimte tekort

speelkamer tot een flinke verruiming van uw woon-

in uw woning. De kinderen hebben beneden niet echt

kamer of grote open keuken. U bepaalt zelf de

een fijne plek om te spelen en hun speelgoed ligt

afmetingen en inhoud van de aanbouw. Wij denken

altijd in het zicht. Of door die kleine keuken kunt u de

met u mee en adviseren u over de aanbouw die het

gezellige diners met vrienden en familie niet organi-

beste bij uw situatie past. Samen stemmen we af

seren. Als zij op bezoek zijn is het sowieso vaak een

welke afwerkingsmaterialen u wenst en wellicht welke

gepas en gemeet met al die stoelen in de krappe

keuken u erin wilt. De aanbouw wordt vervolgens ge-

woonkamer. Herkenbaar? Dan is het fijn om te weten

heel op maat gefabriceerd in onze eigen werkplaats.

dat dit soort problemen goed op te lossen zijn met

U bent tussendoor steeds van harte welkom om de

een aanbouw. Het geeft u nét even die extra ruimte

voortgang te komen bekijken. Wij regelen ondertus-

om te kunnen leven zoals u dat wilt.

sen ook de eventuele vergunning en andere voorbereidende werkzaamheden. Tot slot wordt uw aan-

De aanbouwmogelijkheden van Vlaander Prefab zijn

bouw binnen één dag aan uw huis geplaatst en kunt

eindeloos. Van een comfortabele afgesloten slaap- of

u direct van de extra ruimte, rust en luxe genieten.

Aanbouw woonkamer
en keuken
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Decoratieve LED
inbouwspots
Spot - Inset Trend Swing
Start Spot is een reeks LED inbouwspots die een
hoge efficiëntie en uitstekende kwaliteit perfect
samenbrengt. Start Spot IP20 geeft je licht waar
je het nodig hebt, perfect voor gebruik in keukens
en woonkamers. Start Spot IP65 is ideaal voor
toepassing in badkamers en vochtige ruimtes.

Inset Trend Swing IP44 inbouwspots voldoen aan
de Europese norm EN 60432-1 voor het gebruik van
lampen in vochtige omgevingen. De Outdoor versies
zijn voorzien van een extra corrosiebeschermende
voorbehandeling.

11792-AZ-Ad Start Spot mooioptijd-220x155mm.indd 1

19/02/19 15:59

De keuken die
werkt voor jou.
Mooi, functioneel en betaalbaar.
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Aanbouw woonkamer groot

Aanbouw woonkamer klein
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www.arentis.com

De kracht van een
allrounder
Arentis industrial equipment verhuurt alle machines
en gereedschappen voor bouw en industrie, van
kranen en hoogwerkers tot industriële (hand)gereedschappen en mobiele magazijnen. Arentis heeft een
modern en uitgebreid gereedschap- en machinepark
welke in de Benelux worden ingezet. Kijk voor een
uitgebreide catalogus op www.arentis.com
kranen | rigging en transport | heftrucks
verreikers | compressoren | hoogwerkers
stroomgroepen | rolsteigers

Boren

www.arvbetonboringen.nl

Zagen
Frezen & schuren
Bevestigen

JACOBUS DE WAALSTRAAT 6

06-51251016

10

INFO@ARVBETONBORINGEN.NL
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Klant aan het woord
Jack en Petra de Voogt uit Terneuzen speelden al lang

Onwerkelijk

met de gedachte van een aanbouw. “We zagen er

Korte tijd later startten de voorbereidingen. “Het leuke

alleen best wel tegenop”, zegt Petra. “Je hebt dan toch

was, dat we tussendoor altijd even konden komen kij-

al gauw maandenlang werklui over de vloer en dat is

ken. We konden bijvoorbeeld ter plekke aanwijzen waar

geen pretje. De aanbouw van Vlaander Prefab, die in

we de stopcontacten wilden hebben. Ideaal.” En dan de

slechts een paar dagen geplaatst wordt, sprak ons dus

plaatsing. “De eerste dag kwamen ze de voorbereidin-

direct aan.

gen doen en de dag erna werd de aanbouw geplaatst.
Het ging zo snel! Het is gewoon onwerkelijk. Eerst stopt

“Het went snel, die
extra ruimte”

je huis bij de schuifpui en een paar uur later heb je
ineens al die ruimte erbij.”

‘Precies zoals we het wilden’
Jack en Petra bezochten een open dag. “We hadden

“Weet je wat ook fijn was?”, gaat Petra verder. “Dat er

er meteen een heel goed gevoel bij. Het viel ons op

voor elk vak een specialist was en dat ze allemaal heel

dat alles heel degelijk gebouwd wordt. Met betonnen

beleefd en vriendelijk waren. Als we een vraag had-

vloeren bijvoorbeeld en heel goede isolatie. Kort na

den, gaven ze ons graag uitleg en tijdens de plaatsing

de Open Dag hebben we dan ook alles met Adri en

ruimden ze ook alles netjes op voordat ze vertrokken.”

later ook Gert-Jan doorgenomen. Dat voelde meteen

Jack en Petra genieten nu met volle teugen van hun

vertrouwd. Ze luisterden heel goed naar onze wensen

aanbouw. “Het went snel, die extra ruimte! We hebben

en dachten actief met ons mee in de keuzes die we

er onze woonkamer mee vergroot, zodat we een deel

moesten maken. Ze lieten ook alle materialen zien en

daarvan als kantoor kunnen gebruiken. Het is precies

gaven hier uitleg bij.”

zoals we het wilden.”
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RUWE BOUWMATERIALEN

PROFCENTER

VLOEREN

BADKAMERS

DEUREN

SIERBESTRATING

VOOR AL UW BOUWMATERIALEN
zowel voor aannemers als particulieren

Aziëweg 3 | Industrieterrein Hogeweg | Hulst | tel. 0114-319000 | www.bfhulst.nl
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Aanbouw slaapkamer

Aanbouw werkkamer

Aanbouw speelkamer
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DE JAGER-TOLHOEK
BOUWMATERIALEN

Het adres voor hout, plaaten bouwmaterialen!

TECHNISCHE GROOTHANDEL
op het gebied van machines en gereedschappen

Groot assortiment, waarvan veel op voorraad!

voor bouwnijverheid en machinale houtbewerking.

Onder andere:
●

Hout en plaatmaterialen

●

Gevelbekleding

●

Binnen- en buitendeuren

●

Afbouwmaterialen

●

Gereedschap
Nijverheidsweg 29

Hoofdvestiging
Stanleyweg 2

4462 GN Goes

0113 24 66 00

Livingstoneweg 40

4462 GL Goes

0113 24 66 90

Industrieweg 11

4382 NA Vlissingen

0118 41 04 44

Van Wamelweg 4 a/c

4612 PW Bergen op Zoom

0164 24 20 96

4731 CZ Oudenbosch
0165 50 41 31

Bouwshops

info@machinehandelvergouwen.nl
www.machinehandelvergouwen.nl

De specialist
in bouw- en
afbouwmaterialen,
keukens, badkamers
en tegels

Kennedylaan 32, 4538 AE Terneuzen
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Tip
We geven onze klanten graag zoveel mogelijk keuzevrijheid.
Afmetingen, inrichting, afwerking, noem maar op. U kiest, wij
realiseren. En tussendoor bent u bij ons in de werkplaats altijd
van harte welkom om de vorderingen te komen bekijken.
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ZORG

Mantelzorgwoning
Uw vader, moeder of andere naaste heeft moeite om

willen doen. Deze kant-en-klare woning kan los in de

alles nog zelfstandig te doen. Opstaan en aankleden

achtertuin geplaatst worden. Zo behoudt zowel de

bijvoorbeeld, of douchen en koken. U helpt diegene

mantelzorger als de hulpbehoevende zijn/haar rust en

daar graag bij. Maar op afstand kan dat erg lastig zijn,

privacy, maar is de ander altijd vlakbij. In de woning

zeker wanneer de hulpvraag stijgt. Dan wilt u zo vaak

zijn een woonkamer met keuken voorzien, een slaap-

en snel mogelijk hulp kunnen verlenen als dat nodig is.

kamer, badkamer en hal. Ook een bijkeuken behoort

De persoon bij u in huis halen kan een oplossing zijn,

tot de mogelijkheden.

maar is zeker niet altijd mogelijk of wenselijk. Om praktische redenen, zoals ruimtegebrek of een onvoldoen-

De afmetingen, inrichting en afwerking worden

de rustige omgeving, maar ook vanwege privacy. Voor

volledig op maat naar uw wensen en zorgbehoeften

de zorgbehoevende en mantelzorger is het immers

aangepast. Vlaander Prefab adviseert u daarbij over

ook belangrijk om een eigen leven te kunnen blijven

slimme overwegingen, zoals voldoende ruimte naast

leven. De Mantelzorgwoning van Vlaander Prefab

het bed en rolstoeltoegankelijkheid van de ruimtes.

biedt uitkomst.

We doen alles om de woning zo comfortabel mogelijk

De Mantelzorgwoning is speciaal ontwikkeld voor

te maken voor de bewoner en zo praktisch mogelijk

mantelzorgers die de verzorging bij hen aan huis

voor het verlenen van zorg.

“Nu kan ik mijn moeder aan huis verzorgen,
maar hebben we toch ieder onze privacy”
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Gira Stekerbaar
Tijdwinst en goed geïnstalleerd.

Gira Stekerbaar zijn geprefabriceerde installatieoplossingen
waarbij, kabels, stekkers, inbouwdozen en elektrische
componenten zoals schakelaars, wandcontactdozen, en
dimmers al geprefabriceerd en gemonteerd zijn.

www.gira.nl

Gira is partner van 100% Winstalleren, een initiatief van Wago en Attema.

Containers – Units – Uitzonderlijk – Internationaal – Spoedeisend – Intern transport – Montage

Sophiaweg 3 | 4501 NH Oostburg | 0117-45 20 70 | info@aarnoutsetransport.nl

www.aarnoutsetransport.nl
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Mantelzorgwoning

Mantelzorgwoning
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Zorgaanbouw
Vandaag de dag worden we gestimuleerd om op

u zich makkelijk van, naar en door de aanbouw kunt

oudere leeftijd langer zelfstandig te blijven wonen. De

bewegen. Ook in eventuele hulpmiddelen, zoals

overheid stuurt erop, maar het is ook vaak iets wat we

wandbeugels, een tillift of een douchestoel kan worden

zelf willen. We willen in onze vertrouwde omgeving

voorzien. Bang voor een lang en vermoeiend verbou-

blijven, waar we ons thuis voelen. Maar dat moet prak-

wingsproces hoeft u niet te zijn. Het plaatsen van de

tisch wel mogelijk zijn. En daar wringt de schoen nog

aanbouw gebeurt in één dag. Middels een sluis wordt

wel eens. Vooral wanneer u slechter ter been wordt

de aanbouw met de bestaande woning verbonden. We

en traplopen niet meer gaat. Dan is gelijkvloers wonen

beginnen ’s ochtends vroeg en ’s avonds kunt u al van

gewenst. Maar niet iedere woning biedt de ruimte voor

uw nieuwe badkamer en slaapkamer gebruik maken.

een slaap- en badkamer op de begane grond. Daarom
heeft Vlaander Prefab de Zorgaanbouw ontwikkeld.
De Zorgaanbouw is een kant-en-klare aanbouw met
daarin een slaapkamer en badkamer. De afmetingen

Tip

van deze aanbouw, alsook de inrichting en afwerking,

In de meeste gevallen is de Zorgaanbouw

worden geheel naar uw wensen en (zorg)behoeften

vergunningsvrij. Is er toch een vergunning

aangepast. De ruime doorgangen zorgen ervoor dat

nodig? Dan verzorgt Vlaander Groep de
aanvraag voor u. U hoeft nergens achteraan
te gaan. Wij regelen alles.

Dagbesteding Tragel
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Een warme vloer in
uw prefab aanbouw?
Gespecialiseerd in 1 mm dunne elektrische infrarood vloerverwarming

• Snel warm, tot 40% meer rendement
• Slechts 1 mm dun, mogelijk bij iedere vloer
• Duurzaam en energiebesparend
• 30 jaar ervaring in uw regio

Speedheat Zeeland
zeeland@speedheat.nl
0117-451800
www.speedheat.nl

Uw specialist in 1mm dunne
elektrische vloerverwarming
De warmte van morgen.
22
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Coatings to protect
and preserve

Smid in hart en nieren
Doorndijk 8
Axel (Terneuzen)
0115-690377
ijzerenvuur.com

Sinds 1983

Terneuzense

Glashandel

Méér dan glas alleen

bestrating snoeiwerk hekwerk
schuttingen rioleringswerk

Glas geleverd of geplaatst - Dubbel glas, standaard of HR++ Brandwerend glas - Veiligheidsglas - Enkel glas - Figuurglas Kunststoffen - Voorzetramen - Beglazingsmaterialen - Etc.
Glasbewerking - Alle soorten slijpwerk, ook computergestuurd Zandstraalwerk op beglazing - Glas in Lood - Etc.

Hoek van de Dijk 5

4543 NE Zaamslag

06 510 57 036

06 510 83 573

Interieurtoepassingen- Hardglazen deuren, Douchewanden Glazen meubels en spiegels op maat ui eigen atelier - Raffito
maatwerk (inloop-)kasten en interieurs - Keukenachterwanden Gelakt glas - Etc.

info@vandrielzaamslag.nl

Mr. FJ Haarmanweg 34 - 4538 AS Terneuzen
0115 61 87 74 - info@terneuzenglashandel.nl
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Zorgaanbouw optie 1

Zorgaanbouw optie 2
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Recreatiewoning
Bij Vlaander Prefab weten we waar het bij recreatie

Net wat bij uw accommodatie past. Ook binnenin kan

om draait: ultiem genieten voor de gasten en optimaal

de recreatiewoning geheel naar uw stijl worden

gemak voor de verhuurder. Dat is waar we de focus

ingericht.

op leggen bij het ontwikkelen van onze unieke prefab
recreatiewoningen.

Heeft u nog wat extra ruimte nodig? Bijvoorbeeld om
tuinmeubelen, een parasol, fietsen en dergelijke in te

Genieten voor uw gasten

stallen? Dan kunt u optioneel voor een bijpassende

De recreatiewoningen en lodges van zijn zo ingericht

schuur of bijgebouw kiezen.

dat het uw gasten aan niets ontbreekt. De kwaliteitsmaterialen hebben een luxe uitstraling en dankzij de

Investering

hoogwaardige isolatie heerst er altijd een aangenaam

Welke optie u ook kiest, uw gasten zullen genieten. En

klimaat. De slimme indeling zorgt voor optimaal gebruik

u ook. Want met de recreatieoplossingen van Vlaander

van de ruimte. Dit is niet alleen praktisch, maar geeft

Prefab bent u zeker van lage onderhouds- en vervan-

uw gasten een fijn en ruimtelijk gevoel. In de recreatie-

gingskosten. We bouwen onze recreatiewoningen

woningen van Vlaander Prefab zijn uw gasten van alle

namelijk met kwalitatief hoogwaardige en onderhouds-

gemakken voorzien en komen ze echt tot rust.

arme materialen.
Dat doen we in onze eigen werkplaats. Hierdoor wordt

Flexibiliteit

de plaatsingstijd en -overlast tot een absoluut minimum

Er is alle ruimte om de recreatiewoningen naar uw

beperkt. Dit alles zorgt ervoor dat de recreatiewoningen

eigen wensen aan te passen. We bieden 4- en 6-

van Vlaander Prefab een goede investering zijn voor

persoons recreatiewoningen, maar ook 1- of 2-persoons

uw bedrijf.

lodges. Behalve flexibiliteit in afmetingen zijn er tevens
veel mogelijkheden in afwerking. U kunt bijvoorbeeld

Kijk op de volgende pagina’s voor de Recreatie & Zorg

kiezen uit diverse soorten gevelafwerking, zoals

aanbouwmogelijkheden, de Bed & Breakfast aanbouw

gemodificeerd hout, kunststof of steen-strips.

en de Back to Basic 2.0 tent.

“Er wordt echt met goed materiaal gewerkt.
Dit is een goede investering.”
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RECREATIE

Tip
Het hele jaar door!
De gebouwen zijn voorzien van uitstekende
isolatiewaarde. Hierdoor zijn de recreatiewoningen, lodges, bed & breakfasts en de
Back to Basic 2.0 tent het gehele jaar probleemloos te verhuren. Dus ook hartje winter
geniet u van uw investering.
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Meer dan
schilderen
alleen...

vastgoedonderhoud
Contact?
Kloosterzande:
Tel. 0114 - 69 02 3 1
Middelburg:
Tel. 0118 - 64 25 1 7
info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl
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Contact?
Kloosterzande
Tel. 0114 - 69 02 31
Halsteren
Tel. 0164 - 23 40 43
Middelburg
Tel. 0118 - 64 25 17
info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl

RECREATIE

Recreatiewoning 6 persoons

Recreatiewoning 4 persoons
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“‘In de tussentijd zijn we regelmatig eens
langsgegaan om de vorderingen te bekijken.
Zo leuk dat dat kan!”

30
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Recreatie & Zorg
Als deskundigen op het gebied van prefab zorg-

buitenterras terecht. Hier is het heerlijk toeven onder

aanbouw-mogelijkheden merkten we dat er, naast

de brede luifel. Ook hierbij zijn alle verbindingen

woonoplossingen, ook een stijgende vraag was naar

tussen de ruimten en buiten vanzelfsprekend rolstoel-

recreatiemogelijkheden voor ouderen met een zorgbe-

vriendelijk gemaakt.

hoefte. Zij kunnen nu vaak niet op vakantie omdat de
voorzieningen op vakantieparken niet op hun zorgbe-

Duurzaam

hoeften zijn ingericht. Vlaander Prefab biedt daarom

De Recreatie & Zorg Lodges zij voorzien van isolatie

een prefab Recreatie & Zorg Lodge aan. Een verzame-

boven de norm van het bouwbesluit. De energie wordt

ling van meerdere zorg-lodges rondom een gezellige

opgewekt door zonnepanelen op het dak en de

gezamenlijke ruimte.

EPDM-daken staan garant voor een lange levensduur.
Dit alles betekent comfort voor uw gasten en een

Zorg-lodge

duurzame investering voor u.

Iedere zorg-lodge is compleet ingericht met een

De afmetingen van de zorg-lodge zijn 6,5 x 3,5 meter.

comfortabele slaapkamer en badkamer. Hierbij is alle

De gezamenlijke ruimte is 11 x 6 meter. De uitstraling

ruimte aanwezig om optimale zorg te kunnen verlenen.

van de Recreatie & Zorg Lodge bepaalt u zelf. U heeft

Vanzelfsprekend zijn alle ruimtes rolstoelvriendelijk

alle keuze in gevelafwerking aan de buitenzijde en

ingericht. Voor voldoende rust en privacy zijn de muren

inrichting binnenin.

van de zorg-lodges aan de gezamenlijke entree- en
terraszijde blind afgewerkt. Aan de andere zijde is een

Wij regelen alles

grote glazen schuifpui geplaatst voor veel lichtinval en

Voor een Recreatie & Zorg Lodge kan een bouwver-

optimale verbinding met buiten.

gunning nodig zijn. Deze vragen wij voor u aan. Vervolgens bereiden we alles voor in onze speciale prefab

De zorg-lodges zijn te betreden via de gezamenlijke

werkplaats. Zodra de lodges gereed zijn, plaatsen

entree. Deze komt uit in de gezamenlijke ruimte met

we het geheel op uw terrein. Dankzij deze methode

een gezellige zithoek, keuken en eettafel. Via een

is de plaatsingstermijn kort en de overlast zo beperkt

grote glazen schuifpui komt men op het gezamenlijke

mogelijk.
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•

Kunststof gevelbekleding

•

Look en feel van hout

•

Nooit meer schilderen

•

Snelle en eenvoudige montage

•

Verwerkbaar zonder proﬁelen

•

Horizontaal én verticaal toepasbaar

•

volledig recyclebaar

DE TOP IN KUNSTSTOF GEVELBEKLEDING
Kijk op GevelNet .nl voor meer informatie of bel 020 5805285

2019 01 31_Protex_Gevelnet_220x155.indd 1

31-01-19 15:30

Hét grondboorbedrijf in Brabant voor al uw projecten
op het gebied van bronbemaling, sondering en grondboringen.
Wij verzorgen werkzaamheden voor bedrijven als ook particulieren.

BRONBEMALING

SONDERINGEN

GRONDBORINGEN

Kruisstraat 18 | 4707 RC Roosendaal | +31 (0) 165 54 01 67 | info@sonderingen.nl

www.sonderingen.nl
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RECREATIE

Bed & Breakfast
U woont op een mooie plek en zou graag dit graag
met anderen delen. Een B&B, daar droomt u van. Maar
hoe en vooral waar? Ruimte in uw eigen huis heeft u
niet, of houdt u liever privé. Denk dan eens aan de Bed
& Breakfast aanbouw van Vlaander Prefab. Gekoppeld
aan of los van uw woning creëert u extra ruimte voor
uw gasten.
De Bed & Breakfast aanbouw is een klein huisje op
zich. U bepaalt zelf welke voorzieningen u erin wilt
hebben. Alles is mogelijk. Een slaap- en leefruimte met
of zonder keukentje. Een badkamer en apart toilet.
Alles is op een efficiënte manier ingericht, zodat de

heerlijk comfortabel binnen. Zowel in de warme zomer

aanbouw op uw erf niet veel plek in beslag neemt,

als de koude winter. Uw gasten genieten het hele jaar

maar uw gasten wel alle ruimte biedt die ze nodig

door.

hebben. Ook aan privacy is gedacht. Zowel voor u als

De inrichting en uitstraling van de Bed & Breakfast

uw gasten. Met deels blinde wanden en aan de andere

aanbouw wordt helemaal naar uw stijl aangepast.

zijde(n) juist grote raampartijen is ieders privacy

Bovendien kan er een terras rondom worden aange-

gewaarborgd, maar biedt de Bed & Breakfast aanbouw

legd. Over eventuele vergunningen en voorbereidende

toch het uitzicht op en de verbinding met buiten.

grondwerkzaamheden hoeft u zich geen zorgen te

Dankzij de hoge isolatiewaarde is het bovendien

maken. Wij regelen alles.
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Het kozijnsysteem voor
de Nederlandse markt
S 9000 NL

Evertsenstraat 14
4571 BM Axel
Showroom: Nassaustraat 65
T. 0115-531515
M. 06-53791847
E. jack.lensen@wxs.nl

PontMeyer Middelburg
Fagotweg 4a
4337 RC Middelburg
tel: 0118-624442

www.pontmeyer.nl

Wooncomfort
met 3 dichtingen

Duurzaam
wonen
levert meer op
dan je denkt
Rentekorting met de Rabo GroenHypotheek
Ook in Zeeuws-Vlaanderen wordt duurzaam gebouwd. Rabobank
ondersteunt dat met de GroenHypotheek. Met een rentekorting
voor nieuwbouwwoningen met een groenverklaring.

Kijk voor de voorwaarden op rabobank.nl/groenhypotheek

Adv_RubberCover_120x170mm_A.indd 1
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RECREATIE

Back to Basic 2.0 tent
Glamping is hot! Gasten willen de vrijheid van kampe-

comfort van een hotelkamer. Kortom: Glamping zoals

ren in de natuur, zonder in te moeten leveren in luxe

glamping bedoeld is. Of u nu op zoek bent naar een

en comfort. De tent ‘Back to Basic 2.0’ van Vlaander

accommodatie voor twee personen of juist voor een

Prefab biedt precies dat. Het is een lodge in de vorm

compleet gezin, de ‘Back to Basic 2.0’ biedt de oplos-

van een tent. Deze is voorzien van slaapplaatsen, elek-

sing. De lodge wordt geheel op maat gemaakt naar uw

triciteit en een ruim terras. De volledig glazen wand

wensen. De plaatsing op uw terrein is binnen een paar

aan de terraszijde zorgt voor veel natuurlijk licht en een

uur geregeld. Over de aanleg van elektriciteit hoeft

optimale verbinding met buiten. In deze lodge voelen

u zich ook geen zorgen te maken. De ‘Back to Basic

uw gasten zich vrij én ervaren ze het echte kampeer-

2.0‘ is namelijk vanwege de zonnepanelen op het dak

gevoel. Tegelijkertijd genieten ze van de luxe en het

geheel zelfvoorzienend.
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Advertentie

ROLLUIKEN
Voor bescherming, comfort en behaaglijkheid

Rolluiken voor alle ramen en deuren.

www.romabenelux.nl

Terrazza
Pure
Het kubistische glazen terrasdak

NIEUW!
NIEUW!
De textiele pergola-zonwering

Plaza Viva
Terrasgenot bij vrijwel elk weertype

Zonneschermen

Terrasoverkappingen

Uw weinor vakhandelaar

Glasoases®

Zonneschermen

Terrasoverkappingen

Glasoases®

Uw weinor vakhandelaar

Evertsenstraat 14 ❚ 4571 BM Axel ❚ Showroom: Nassaustraat 65
T. 0115-531515 ❚ M. 06-53791847 ❚ E. jack.lensen@wxs.nl

RECREATIE

Klant aan het woord
Marieke van de Ketterij schakelde Vlaander Prefab in

man vond hout veel mooier. Dat moet je dan even

om de aanbouw voor haar B&B Maison la Tulipe in

met je eigen ogen zien, om zeker te weten dat je de

Zoutelande te realiseren.

juiste keuze maakt. Toen we alles uitgekozen hadden,
werd er met de bouw gestart. In de tussentijd zijn we

“We waren al heel lang bezig met aannemers, maar

regelmatig eens langsgegaan om de vorderingen te

kwamen er steeds niet uit. Ze begrepen ons niet.

bekijken. Zo leuk dat dat kan! Mijn vader wilde een keer

Vrienden van ons vertelden over Vlaander Prefab. Het

mee ik heb ook eens een vriendin meegenomen. Dat

klonk heel interessant, aanbouwen zonder maanden-

vinden ze allemaal prima. We werden steeds heel goed

lang al dat gedoe in je tuin, dus namen we contact op.

ontvangen, kopje koffie erbij en al.”

Adri kwam bij ons thuis langs en we hadden gelijk een
enorme klik. Hij was de eerste die echt luisterde naar

Alles voor een tevreden klant

wat we wilden. We hebben best een sterke eigen

En dan het moment van de plaatsing. “Dat met die

voorkeur en smaak qua materialen en kleuren, maar

hijskraan vond ik toch wel spannend hoor. Maar de

Adri stond overal voor open en tekende het precies

plaatsing verliep heel soepel. De mannen die hier de

zoals we het wilden.”

voorbereiding, plaatsing en afwerking hebben
verzorgd, waren ontzettend aardig en werkten heel

Met je eigen ogen zien

netjes. Je merkte bij hen hetzelfde als bij Adri: ze doen

Na de tekeningen was er al snel een akkoord. “We

alles voor een tevreden klant. Ook toen er achteraf nog

zijn nog eens bij de werkplaats langs geweest om

een klein euvel verholpen moest worden, zorgden ze

de materialen uit te kiezen. Ik zag kunststof kozijnen

snel voor een oplossing. Het hele aanbouwproces is

bijvoorbeeld wel zitten, lekker makkelijk, maar mijn

ons dankzij hen echt 100% meegevallen.”
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“Nu kan ik echt
ongestoord werken”
38

KANTOOR

Kantoor
U heeft tijdelijk of permanent (extra) kantoorruimte

hele jaar door een prettige ruimte om in te werken.

nodig, maar binnen uw woning of bedrijfspand

Het Mobiele kantoor wordt gemaakt van kwalitatief

ontbreekt de mogelijkheid om dit te creëren. Of de

hoogwaardige materialen en kent een hoog afwer-

ruimte is er wel, maar u kunt niet ongestoord werken

kingsniveau. U heeft keuze uit verschillende gevel-

doordat uw gezin uw aandacht vraagt of er geluids-

bekledingen en de binnenzijde wordt geheel naar uw

overlast is uit het bedrijf. Toch moet die offerte de deur

wensen en volledig instap-klaar opgeleverd. Van vloer

uit, de klant gebeld worden of de administratie nauw-

tot bureau en van verlichting tot opbergfaciliteiten.

keurig worden verwerkt. U overweegt een aanbouw,

Alles is mogelijk. Gebruikt u liever uw eigen inrichting?

maar dat geeft vaak lange tijd overlast. Wat dan? Dan

Geen enkel probleem.

is het Mobiele kantoor iets voor u!
Niet in de laatste plaats is het Mobiele kantoor een
Het Mobiele kantoor biedt de ruimte en het comfort

ideale oplossing voor uw ruimtegebrek door de snelle

om urenlang ongestoord te kunnen werken.

plaatsing. Geen ellenlange bouwperiode op uw erf,

De afmetingen en inrichting van het kantoor worden

met alle ongemakken van dien. Maar plaatsing in

afgestemd op uw wensen en dankzij de goede

één dag. Het Mobiele kantoor wordt kant-en-klaar

(geluids-)isolatie is het kantoor op iedere plek en het

opgeleverd. U kunt direct aan het werk!
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EXCLUSIEF
HANG- EN SLUITWERK?
WIJ ADVISEREN U GRAAG!

WIJ HELPEN U GRAAG IN EEN VAN ONZE VESTIGINGEN

Zevenbergen · Bergen op Zoom · Roosendaal · Breda · Steenbergen
Tilburg · Middelburg · Gouda · Terneuzen · E�en-Leur
www.leys.nl · info@leys.nl · 0165 522020

meer dan
zomaar een
projectinrichter
www.projectinrichtinglavoir.nl
info@projectinrichtinglavoir.nl

Van Cittersweg 2a-4
4341 RC Arnemuiden
Tel: 0118616390
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Day & Night
Plisségordijn en LED

Energy

Design

Plisségordijn

ILLUMY PLATDAKRAMEN:
HET MEESTE DAGLICHT
Illumy is helder: daglicht is gezond. Haal daarom zo veel mogelijk daglicht in
je woning. Illumy platdakramen kun je in ieder type aanbouw plaatsen. Ze zijn
verkrijgbaar in 3 varianten: Illumy Day & Night, Illumy Energy en Illumy Design.
Voor meer informatie kun je terecht bij Risseeuw of Luxlight. www.illumy.nl

10093_504455_C_Adv_Illumy_220x230mm_v2.indd 1
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Altijd het juiste
binnenklimaat!

Duurzaam
advies en
installatie

Warmtepomp

Hulsterweg 75c
4587 LG Kloosterzande
0114.681243
info@poppeinstallatietechniek.nl

www.poppeinstallatietechniek.nl
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SOCIAL MEDIA

Autsj...
te laat!
Of toch
niet?!

Volgt u ons al?
Vlaander Groep is ook online goed zichtbaar. Volg ons

Veel ideeën?

voor nog meer inspiratie en nieuws op het gebied van

Te weinig tijd?

bouw, aanbouw, zorg en recreatie.

Niet de juiste kennis
in huis?
Binnenkort koffie?!

#mooioptijd!
/mooioptijd

Marscha de Booij

www.mooioptijd.nl

Onderscheid jezelf!

Laat mij je helpen

Ben jij herkenbaar en
vindbaar voor je klanten?
#huisstijl #website #magazine #brochure
Het helpen van ondernemers om de zichtbaarheid van hun bedrijf
beter te maken is het leukste dat er is. Daarom doe ik wat ik doe
met veel plezier. Hoe is het met de zichtbaarheid van jouw bedrijf?

Wil je eens samen kijken naar je huisstijl? Ik kom graag op de koffie!

Bianca Gijsman

boldgraphicdesign
een professionele uitstraling voor elk bedrijf!!

T. +31 (0)6 20 43 95 06 E. info@boldgraphicdesign.nl
www.boldgraphicdesign.nl
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Een complete
aanbouw
binnen 1 dag

Meekrapweg 14 | 4571 RX Axel | 0115 56 16 61
info@vlaandergroep.nl | www.vlaandergroep.nl

