
..........................................................................................................................

1. Afmeting dak &
constructie +
2. Indeling wanden

Maak onderaan dit formulier een plattegrond met de gewenste afmeting en indeling. 
Indien dubbele wandbetimmering gewenst is, geef dan aan bij welke wanden.

Afmeting constructie buitenwerks: ........................................................cm 

Dakmaat (incl. eventueel overstek):    ........................................................ cm

Indien trendy modules gewenst zijn, 
teken deze dan in op de plattegrond. 

Indien deur(en) gewenst zijn, 
teken deze dan in op de 

plattegrond. 

Indien ramen gewenst zijn, teken 
deze dan in op de plattegrond. 

Prefab bouwpakket12. Leverwijze Losse materialen

Dakbalken niet in zichtDakbalken in zicht

geen andere kleur Wel andere kleur, namelijk:

Zonder schoren Met schoren

11b. Sokkels

11a. Schoren

10c. Dakopbouw

Grijs Antraciet Zwart10b. Zetwerk

10a. Klossen Zonder klossen Met klossen

8. Ramen

7. Deuren
rechtsdraaiend linksdraaiend

6. Trendy modules geen Type:

5. Kleuren Constructie:
Buitenwanden:
Binnenwanden:

Dak boei:
Dakhout:
Dakbalken:

4. Houtsoort Douglas hout Noord-Europees vuren hout behandeld

3. Wandbekleding Buitenwand bekleding type:
Binnenwand bekleding: N.v.t.

Type:

geen Type: Kleur:

vast uitzet
geen Type: Kleur:

robuuste tuinverblijven
Tuinhuizen & Veranda’s

9a. Houten vloer Ja nee

......................................................................................................................

      .........................................................
      .........................................................

   ....................................................    ........................................................

........................................................................................

..................................................... ..................................

..................................................... ...............................

specificaTie formulier

9b. Houten vlonder geen Exclusief fundering Inclusief fundering
Afmeting: .................................................................. cm

   ....................................................

   ....................................................

1

EPDM, zetwerk daktrim en bevestigingsmaterialen zijn standaard inbegrepen.

Betonpoeren of stelpoten zijn niet standaard inbegrepen. Wil je deze mee bestellen? Bestel via Houtmarkt.nl: 
https://www.houtmarkt.nl/assortiment/tuinhout/tuinbeslag/



Datum:

robuuste tuinverblijven
Tuinhuizen & Veranda’s

Na bestelling ontvang je altijd een 3D impressietekening ter controle

Dhr. / Mevr.

Voorletter(s)

Achternaam

Straat + huisnr.

Postcode

Woonplaats

Tel. nr.

E-mail

Handtekening voor akkoord

specificaTie formulier

2

Dit formulier mailen naar: info@houtmarkt.nl. 

Reactietijd bedraagt maximaal 5 werkdagen.

Enkele wand

Dubbele wand

Trendy module

Open zijde

Staander

Enkele deur

Dubbele deur

Raam

Voorbeeld

PlaTTEgRonD

De plattegrond als bijlage meesturen.

Opmerkingen:
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