
Combinatie van vakmanschap in 
houtbewerking en uniek interior-design
 

Uw huis is uniek, net als uw tuin. Alleen een authentiek, vakkun-
dig gebouwd en stijlvol ingerichte tuinkamer, prieel of buitenkeuken 
past hierbij en maakt uw thuis compleet.

De basis voor Van Eijk & Hout bestaat uit vakmanschap en tientallen 
jaren ervaring op het gebied van houtbewerking en interieurstijling. 
Vanzelfsprekend werken wij uitsluitend met kwalitatief hoogwaar-
dig materiaal. Dit onderscheidt ons direct van andere aanbieders.

Ons aanbod bestaat uit maatwerk voor een unieke tuinkamer, prieel, 
een exclusieve buitenkeuken of de realisatie van een een buitenplaats.

Door het design en de inrichting van egoista.com, garandeert Van 
Eijk & Hout een unieke aanvulling op uw leef- en wooncomfort. 

Van Eijk & Hout
Nieuweweg-Noord 312-A
3905 LX Veenendaal

www.vaneijkenhout.nl
info@vaneijkenhout.nl
Telefoon: 06-53 89 79 30

Waarom Van Eijk & Hout?
✔  Op maat gemaakt
✔  Compleet met uniek interior-design
✔  Authentieke en vakkundige constructie
✔  Geïntegreerd elektra en accessoires
✔  Garantie van 5 jaar op de constructie

“ “



Mogelijkheden
 
Van Eijk & Hout realiseert houten bouwwerken die perfect aanslui-
ten op uw persoonlijke wensen en behoeftes, woonsituatie en locatie.

Meer genieten van het buitenleven in uw tuin, zelfs met regen of 
wind? De zomeravonden combineren met een gezellig haardvuur? 
Koken in de buitenkeuken en buitenlucht, samen in het bijzijn van 
familie en vrienden maar wel beschut? 

Wilt u graag beschut tegen wind en regen in de Jacuzzi, sauna of 
zwembad genieten?

Op Maat Gemaakt
 
Bij Van Eijk & Hout is niets standaard. Onze uitdaging 
is om met uw wensenpakket een totaal ontwerp te pre-
senteren met een verrassende uitstraling. 

Authentieke Constructie
 
Spijkers, bouten of moeren worden niet zichtbaar 
gebruikt voor de eikenhouten constructies. In plaats 
daarvan ziet u authentieke pen en gat verbindingen.

Interior-design
 
De combinatie van vakmanschap en eigentijds interi-
eur-design maakt uw prieel of buitenverblijf tot een 
sensationele uitvoering.

Unieke sfeer
Onze werken worden altijd voorzien van alle gemak-
ken. Zo zien wij toe op de installatie van voldoende 
stopcontacten, ingebouwde sfeerverlichting, bliksem-
beveiliging en Wi-Fi geïntegreerd.



Fundering 
Betonpoeren ✔

Eikenhouten constructie
Spant en gordingen ✔

Eikenhouten planken
Voorzijde ✔

Eikenhouten borden 
Binnenzijde, 2 per wand ✔

Verlichting 
Achter eiken borden ✔

Elektra 
Aansluitpunt en stopcontacten ✔

Eikenhouten deuren 
Inklapbaar met gelaagd glas en sluitwerk ✔

Open haard 
Van gestapeld steen met hangende schouw ✔

Kap 
Douglas regels ✔

Zinken nok ✔

Arbeid en materialen ✔

Transport & plaatsing ✔

Betonvloer Optioneel

Prijs 
Inclusief BTW € 21.100,-

Prijzen en kenmerken
 
Omdat Van Eijk & Hout geen productie maakt, maar iedere situatie 
als uniek beschouwt, kunnen wij geen vaste prijzen aanbieden. Om 
u een indruk te geven van ons prijsniveau hebben wij onderstaande 
tuinkamer als een rekenvoorbeeld gespecificeerd.

Het getoonde prieel is 3.5 x 3.5 x 4.2 meter (l x b x h).

Van Eijk & Hout bouwt en verzorgt uw bui-
tenkamer of buitenkeuken geheel conform uw 
wensen van A tot Z.

Wij werken altijd op basis van een uitgebreide 
offerte en een plan van aanpak met een sluiten-
de planning. Er zijn geen verrassingen achteraf 
en wij garanderen een optimaal gebruik van uw 
investering. 

Ook onze garantievoorwaarden zijn gebaseerd 
op een onbezorgd gebruik, voor in lengte van 
jaren.

Exclusieve realisatie partners
Voor de realisatie wordt er gewerkt met exclu-
sief geselecteerde partners, die voldoen aan de 
gestelde, hoge standaarden. 

Aannemersbedrijf M&P van Doorn verzorgt de 
fundering en bouw. M&P van Doorn kenmerkt 
zich door tientallen jaren ervaring met houtbe-
werking van verschillende soorten hout, waar-
onder eikenhout.

Egoista.com verzorgt design en ontwerp en ken-
merkt zich als origineel, eigentijds en bijzonder. 
Naam en faam is gemaakt met diverse hotel- en 
restaurantconcepten in binnen- en buitenland 
bekroond met verschillende awards.

Het conceptontwerp van egoista.com gebeurt 
met oog voor detail, gebaseerd op uw wensen, 
ideeën en input. Onze styling en gebruikte ma-
terialen zijn ‘tailor made’ en daarmee kenmer-
kend voor egoista.com.

Ga naar vaneijkenhout.nl of bel direct en vraag 
vrijblijvend een offerte aan.
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