
UwVerandaSpecialist staat voor:

KWALITEIT EN DUURZAAMHEID
 Wij werken uitsluitend met massief kwaliteitshout  

 FSC en PEFC-gecertificeerd

 Wij gebruiken duurzame EPDM-dakbedekking

 en roestvrijstalen en gecoate montagemiddelen

 Restproducten voeren wij af en worden

 gerecycled

 Wij passen energiezuinige ledverlichting toe

 Onze bouwwerken staan op een duurzaam   

 funderingssysteem

 Wij passen standaard zinken deklijsten toe

Het gehele jaar doorHet gehele jaar door

genietengenieten
    van het buitenleven    van het buitenleven

VERANDA’S | BUITENVERBLIJVEN | TUINKAMERS | TUINKANTOREN | KAPSCHUREN

BETROUWBAARHEID
 Wij houden van open en eerlijke communicatie

 Geen verrassingen achteraf

 Veel tevreden klanten die ons aanbevelen

GARANTIE
 Bij ons krijgt u 2 jaar garantie op de opbouw

 Bij ons krijgt u 10 jaar garantie op de dakbedekking

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
 Wij denken proactief met u mee

 Wij leveren maatwerk

 Wij leveren de veranda geheel volgens uw wensen 

 Wij maken een 3D tekening van uw veranda

 Wij doen voor u de vergunningscheck

 Wij verzorgen en coördineren ook uw tuinplan 

 Wij zijn een erkend leerbedrijf

Showroom, verandatuin en werkplaats
Braken 37
1713 GC Obdam

0226 753 255

info@uwverandaspecialist.nl

U bent van maandag t/m zaterdag welkom 

in onze showroom en verandatuin op 

Braken 37 in Obdam. Wilt u een advies-

gesprek? Maak dan vooraf een afspraak op 

0226-753255. Tip: vergeet niet een paar 

foto’s mee te nemen van uw tuin.

ONZE WERKWIJZE IN 5 STAPPEN:

STAP 1:
Op afspraak bent u van harte welkom in onze showroom 
met verandatuin waar wij uitgebreid uw wensen inventari-
seren en u van ons advies krijgt over de mogelijkheden die 
er zijn. Denk aan de positie in uw tuin, afmetingen, wel of 
geen vergunning nodig, het materiaalgebruik, etc.

STAP 2:
Naar aanleiding van dit gesprek vertalen wij uw wensen in 
een planbeschrijving waar wij een materiaaloverzicht, foto’s, 
impressie en een offerte aan toevoegen. Na akkoord maken 
wij de opdrachtbevestiging gereed, waarna wij altijd nog bij 
u op locatie langskomen en alles inmeten. Vervolgens gaan 
wij aan de slag met de bouwtekening. U krijgt hiermee een 
goed beeld van uw toekomstige veranda. 

STAP 3:
De prefabricage gebeurt in onze eigen werkplaats onder 
optimale omstandigheden. Hiermee verkorten wij de bouw-
tijd en ondervindt u minder hinder van onze werkzaamhe-
den bij u in de tuin.

STAP 4:
Na de prefabricage komen wij de veranda plaatsen. De 
planning overleggen we met u. Ook kunnen wij de juiste 
werkvolgorde ten opzichte van andere werkzaamheden in 
de tuin bepalen. 

STAP 5:
Samen met u leveren wij het project op. Wij sluiten de klus 
pas af wanneer u tevreden bent.

‘Het gehele jaar door 
genieten van het buitenleven!’

Wij hebben van veranda’s en overkappingen ons vak 
gemaakt. Dat betekent dat u van ons meer kunt ver-
wachten. Wij heten niet voor niets UwVerandaSpecialist.

Volg UwVerandaSpecialist nu ook op: 

www.uwverandaspecialist.nl



UW DROOMVERANDA DANKZIJ
UWVERANDASPECIALIST

‘Wat ik heel prettig vind aan Uw-

VerandaSpecialist is dat je contact 

hebt met Ferry en hij onderhoudt 

het contact met onderaannemers 

zoals de heiers, de betonspecia-

listen en de leveranciers van de 

vouwwand. In ons geval waren er 

best veel verschillende partijen bij 

het project betrokken. Dan is het 

fijn dat Ferry het overzicht houdt 

en het vaste aanspreekpunt is.’ 

‘De leef-, chill- en werkruimte is echt een verlengstuk van onze 
woonkamer geworden. Terugkijkend zijn we niet alleen trots op 
het resultaat, maar heeft het ook boven verwachting uitgepakt. 
Zowel qua gebruik als inrichting is het helemaal top.’

Ferry Dekker, eigenaar UwVerandaSpecialist
Vol trots kan ik stellen dat UwVerandaSpecialist sinds de oprichting in 2010 is uitgegroeid tot een professional op het 
gebied van veranda’s, overkappingen, buitenverblijven en nu ook tuinkantoren. Door de toenemende vraag neemt ook 
de vraag naar vlonders, straatwerk, aankleding van de veranda, verlichting, verwarming en (schuif )deursystemen toe. Het 
is steeds meer een totaalplan voor de veranda of overkapping waar men naar op zoek is en ook daarin kunnen wij onze 
klanten voorzien.

Om de klant nog beter van dienst te zijn hebben we een verandatuin aangelegd. Het is ons gelukt om diverse toe-
passingen van veranda’s te laten zien, inclusief bestrating, aankleding, verlichting, daklichten, etc. Met de verandatuin 
voor onze werkplaats krijgt u meer gevoel bij ons bijzondere bedrijf. 

Heeft u altijd al gedroomd van een prachtige veranda of overkapping in uw tuin? U bent van maandag tot en met 
zaterdag van harte welkom in onze showroom en verandatuin. Wij gaan graag met u in gesprek over uw wensen en 
ideeën omtrent een houten veranda of overkapping. Vergeet niet om een tekening of foto van uw tuin mee te nemen, 
zodat we u nog beter van advies kunnen voorzien. 

Altijd al gedroomd van een veranda of overkapping? 
U bent van maandag t/m zaterdag welkom in onze showroom 

en verandatuin op Braken 37 in Obdam. Wilt u een advies-
gesprek? Maak dan vooraf een afspraak op 0226-753255. 

Een unieke werkplek in uw tuin!
Werkt u één of meer dagen per week vanuit huis, maar ontbreekt het u aan een fijne, rustige werkplek? Wel eens 
gedacht aan een eigen kantoor in de tuin? Met een tuinoppervlakte van 30 m2 is dat al mogelijk. En zeg nou zelf, 
wat is er fijner dan een goed geïsoleerde, moderne werkruimte combineren met het ultieme buitengevoel? Een 
plek waar u overdag ongestoord kunt werken en waar u als u vrij bent lekker kunt relaxen met een goed glas wijn.

SFEER PROEVEN? 
DAT KAN IN ONZE VERANDATUIN

Werkvoorbereider Jory:
‘Dankzij een uitgebreide werkplaats, 
een groot buitenterrein en innove-
rende technieken, kunnen wij alle 
projecten optimaal voorbereiden. 
Hierdoor kunnen we in een vroeg 
stadium meedenken met de klant en 
het project zo soepel mogelijk laten 
verlopen. De enorme variëteit in pro-
jecten zorgt voor vele uitdagingen 
binnen ons vakgebied!’

3D tekenaar Mike:
‘Wanneer de klant akkoord gaat met 
de offerte maak ik een ruimtelijke te-
kening van het project. Voor de klant 
komt de veranda of overkapping 
hiermee al echt tot leven. Ook geeft 
een 3D tekening inzicht om even-
tuele bouwtechnische knelpunten 
vroegtijdig op te sporen. Daarnaast 
kunnen aanpassingen in het ontwerp
eenvoudig in de tekening worden 
doorgevoerd.’

Chef werkplaats Jan:
‘De ruime werkplaats heeft alles in 
huis om zoveel mogelijk voorberei-
dende werkzaamheden te verrichten. 
Voorboren, scharnieren en sloten op 
deuren zetten, etc. Alles wat wij in de 
werkplaats kunnen doen, doen wij. 
Hierdoor kunnen de timmermannen 
op locatie nog sneller een veranda of 
overkapping plaatsen. Voor de klant 
levert dit extra tijdswinst op en dat is 
wel zo prettig.’

Timmerman op locatie Jordy:
‘Bij aanvang van het project spreken we onze planning met de klant door 
en vragen we of er nog bijzonderheden zijn. Soms komt het voor dat een 
klant alsnog elektra in de veranda wil of dat de hemelwaterafvoer op een 
andere plek mag komen. Indien mogelijk proberen wij zo flexibel mo-
gelijk te zijn. Ook vinden we het belangrijk om zo min mogelijk overlast 
te veroorzaken en onze werkplek zo netjes mogelijk te houden. Meestal 
is de klus in een week geklaard en kan voor de klant het grote genieten 
gaan beginnen.’

Tip:
Neem een 
foto mee 

van uw tuin!

Geprefabriceerde tuinkantoren van hoge kwaliteit
UwTuinkantoorSpecialist is onderdeel van UwVeranda
Specialist.  Wij leveren geprefabriceerde tuinkantoren (ook 
uitstekend geschikt als praktijkruimte) van hoge kwaliteit. 

Optimaal geïsoleerd en efficiënt ingedeeld 
Deze moderne en optimaal geïsoleerde werkruimtes 
worden in een vast aantal maatvoeringen aangeboden 
(3,5×4,5 m / 3,5×5,5 m / 3,5×6,5 m) en uitgevoerd in een 
strakke en landelijke stijl. De units worden in onze werk-
plaats geprefabriceerd. Hierdoor kunnen wij ze onder 
perfecte omstandigheden vervaardigen. 

De complete unit gaat vervolgens op transport en wordt 
met een hijskraan gebruiksklaar geplaatst bij u in de tuin. 
U heeft hierdoor slechts een korte periode onze timmer-
lieden in uw tuin en kunt al snel genieten van uw nieuwe 
werkplek.

Tuinkantoren in strakke en landelijke stijl
Bent u een liefhebber van de typische landelijke stijl dan 
past het tuinkantoor afgewerkt met blanke Zweeds rabat 
delen prachtig in uw tuin. Gaat u liever voor strak, dan is er 
het model afgewerkt met verticale blankhouten Rhombus 
wandpanelen.

Showruimte UwTuinkantoorSpecialist
Braken 37, 1713 GC Obdam

0226-700223

info@uwtuinkantoorspecialist.nl

Tip: volg ons op Facebook en Instagram!

U bent van maandag t/m zaterdag van harte welkom in 

onze showruimte. Wilt u een uitgebreid adviesgesprek? 

Maak dan vooraf een afspraak op 0226-700223.

www.uwtuinkantoorspecialist.nl

Daarom UwTuinkantoorSpecialist 

   Een totaalconcept incl. grondwerk, elektra, riolering, water, etc.

   Ook te gebruiken als praktijkruimte, atelier, tuinkamer, etc.

   Thermisch verduurzaamde wandbekleding (levensduur 30 jaar)

   In één dag geplaatst, zonder overlast

   Optioneel: airco, WTW, toilet, douche, etc.

   Fiscaal aantrekkelijk bij uitvoering met toilet 

‘Het leuke aan Ferry is dat hij meedenkt vanuit zijn jarenlange ervaring. Zo kwam hij met een extra raam-
kozijn aan de achterkant van de overkapping zodat het zicht op de sloot behouden blijft. Maar ook details 
over stroom, lichtpunten en een daktrim kwamen voorbij. Hij nam ons mee in het gehele traject van eerste 
kennismaking tot oplevering.’


