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‘Vanaf het eerste contact werd er
door UwVerandaSpecialist volop
meegedacht, kwamen zij met goede ideeën en creatieve oplossingen. Het uiteindelijke resultaat is
nog mooier dan we in ons hoofd
hadden. We hebben eigenlijk vooral spijt dat we niet eerder voor een
veranda zijn gegaan!’

‘Door de 3D tekening hadden we al een goed beeld van hoe onze
veranda eruit zou komen te zien, maar in het echt is hij nog mooier.’

‘We hebben de bouw van onze veranda als zeer professioneel ervaren. De mensen van UwVerandaSpecialist
hebben oog voor detail en springen er wat ons betreft uit door het hoge afwerkingsniveau. Ook waren ze
zeer flexibiel toen we toch nog een aanpassing wilden doen. Een aanrader dus!’

SFEER PROEVEN? DAT KAN IN ONZE
VERANDATUIN MET SHOWROOM
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 en buitenverblijven. Door deze toenemende vraag neemt ook de vraag naar vlonders,
straatwerk, tuinmeubelen, buitenkeukens, aankleding van de veranda, verlichting, verwarming en (schuif )deursystemen
toe. Het is steeds meer het veranda totaalconcept waar de klant 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
toepassingen 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. Naast de verandatuin bevindt zich de indoor
showroom om u nog vollediger te kunnen informeren.
U bent iedere zaterdag van 09.30 tot 16.00 uur welkom in de verandatuin voor deskundig advies. 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. Ook op doordeweekse dagen bent
u gedurende de openingstijden op afspraak welkom in de verandatuin.
Werkvoorbereider Jory:
‘Dankzij een uitgebreide werkplaats,
een groot buitenterrein en innoverende 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 projecten zorgt voor vele uitdagingen
binnen ons vakgebied!’

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

Chef werkplaats Robin:
‘De ruime werkplaats heeft alles in
huis om zoveel mogelijk voorbereidende 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 mogelijk 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!

Altijd al gedroomd van een veranda?
Bezoek de Verandadagen. Elke zaterdag
van 09.30-16.00 uur Braken 37 in Obdam.

Volop inspiratie omtrent veranda’s, tuinmeubelen,
buitenkeukens, hottubs, inbouwhaarden, aankleding,
verlichting, bestrating, tips en advies!

Naast veranda’s en overkappingen zijn wij ook gespecialiseerd in de bouw van buitenkeukens, vlonders en inbouwhaarden. Onze buitenkeukens worden aan de hand van uw wensen samengesteld en op maat gemaakt. Buiten koken onder
uw beschutte veranda geeft een bijzondere dimensie aan het kokkerellen en verlengd het buitenleven ook op regenachtige dagen. Naast een buitenkeuken is ook een haard een sfeervolle aanvulling onder uw veranda. Wilt u eens echt iets
exclusiefs in uw tuin kies dan voor een haard of vlonder. Eyecatchers in uw tuin. Samen met onze partners kunnen wij ook
het gehele tuinplan voor u realiseren.

HANDGEMAAK TE
TUINMEUBELEN
U kunt bij ons kiezen uit een ruim assortiment handgemaakte tuinmeubelen. Voor
onze meubels werken wij met Douglas hout.
Naast de prachtige uitstraling is dit hout een
stuk duurzamer dan vuren- of steigerhout.
Daarnaast kijken wij naar uw wensen met
betrekking tot zithouding, hoogte en de
grootte.

Liever een tuinmeubel op maat?

Geen probleem. Vul het offerteformulier op
de webshop in. Maak uw productkeuze en
geef de gewenste maatvoering aan.
U ontvangt van ons een passende offerte.

Bezoek onze webshop:
uwtuinmeubelspecialist.nl

ONZE WERKWIJZE IN 5 STAPPEN:
Wij hebben van veranda’s en overkappingen ons vak
gemaakt. Dat betekent dat u van ons meer kunt verwachten. Wij heten niet voor niets UwVerandaSpecialist.

STAP 1:

U wilt optimaal genieten van uw veranda. Daarom komen
wij graag bij u langs op locatie. Tijdens dit bezoek
bespreken wij uw wensen en krijgt u van ons advies over
de mogelijkheden die er zijn. Zoals de positie in uw tuin,
het materiaalgebruik, etc.
Dit bezoek is geheel vrijblijvend.

STAP 2:

Na ons bezoek 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 aan de
slag gaan 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
bouwtijd en ondervindt u minder hinder van onze werkzaamheden bij u in de tuin.

‘Het gehele jaar door
genieten van het buitenleven!’
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.

UwVerandaSpecialist staat voor:
BETROUWBAARHEID

KWALITEIT EN DUURZAAMHEID

Wij houden van open en eerlijke communicatie

Wij werken uitsluitend met massief kwaliteitshout

Geen verrassingen achteraf

FSC en PEFC-gecertificeerd

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 gebruiken duurzame EPDM-dakbedekking
en roestvrijstalen en gecoate montagemiddelen
Om vergrijzing van het hout tegen te gaan,
kunnen wij het hout voor u behandelen
Restproducten voeren wij af en worden
gerecycled
Wij maken onze overkappingen compleet met 		
energiezuinige ledverlichting
Onze overkappingen staan op een duurzaam 		
funderingssysteem

Wij doen voor u de vergunningscheck
Wij verzorgen en coördineren ook uw tuinplan
Wij zijn een erkend leerbedrijf

Verandatuin, showroom en werkplaats
Braken 37
1713 GC Obdam
0226 753 255
info@uwverandaspecialist.nl
www.uwverandaspecialist.nl

facebook.com/UwVerandaSpecialist
twitter.com/UwVerandaSpecia
nl.pinterest.com/UwVerandaSpecia

