
GENIET HET HELE
JAAR VAN UW TUIN

Heerlijk buiten zitten zonder dat u teveel last heeft 
van het weer. Tevens geeft u met een veranda uw tuin 
een geheel nieuw uiterlijk, waardoor het buiten zitten 
een plezier is.

Uw tuin compleet met Voordeel-Tuin
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Een terras overkapping geeft u de mogelijkheid 
om vaker en langer van uw tuin te genieten. Bij 
Voordeel-tuin is elke overkapping maatwerk! Als 
klant kunt u rekenen op onze gratis meetservice 
en professioneel advies.

BROCHURE 2022



Stijlvolle overkappingen, 
veranda’s en pergola’s



Onze veranda’s kunnen voorzien worden van 
zonwering, die met een elektrische motor open 
en dicht gedaan kan worden. Hierdoor kunt u 
zelf beslissen of dat u heerlijk in de zon wilt zit-
ten, of toch in de koelte van de schaduw.
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U vraag bij ons een offerte aan, waarvoor alvast dank.

Deze zullen wij binnen 12 uur zorgvuldig
en vrijblijvend opstellen en naar u toe 
zenden.

Gaat u akkoord met de offerte, helemaal super! Wij plannen 
een afspraak in met u om de situatie en wensen nog eens 
goed door te nemen en in te meten. Alleen zo zijn wij er van 
verzekerd dat het helemaal goed gaat komen en de veran-
da/tuinkamer voledig naar wens is!

1.

2.
3.

In 7 stappen geregeld
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Terug gekomen op kantoor zullen wij alle maten en wensen 
nog eens naast de gemaakte offerte leggen en indien nodig 
aanpassen. U ontvangt van ons vast de factuur, wellicht kunt 
u deze alvast indienen bij uw bouw depot.

Zodra u de aanbetaling gemaakt heeft zullen wij alle producten 
op maat gaan maken en vast prefabriceren, dit zodat onze mon-
teurs hun volledige tijd kunnen besteden aan het monteren. En 
uw veranda/tuinkamer in 1 dag kunnen plaatsen.

Onze vakmannen 
komen uw veranda/
tuinkamer plaatsen.

U kunt zorgeloos
genieten van uw nieuwe 
veranda/tuinkamer

4.

5.

6. 7.
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Alles geregeld van
materiaal tot montage



U bent op zoek naar een kwalitatieve  terras over-
kapping speciaal voor u, op maat? Dan bent u van 
harte welkom bij Voordeel-tuin. Een overkapping 
bied u de mogelijkheid om vaker en langer gebruik 
te kunnen maken van uw tuin.

Veranda speciaal voor 
u, op maat?

Al onze overkappingen zijn voorzien van een CE-markering en een TÜV keur-
merk en voldoen daarmee aan de Europese bouwnormen. De overkappingen 
worden altijd op maat gemaakt, hieraan zitten bij ons geen kosten verbonden.
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Maak het compleet met 
een schuifwand



GRATIS MEETSERVICE
Alles geregeld van materiaal tot montage

Onze specialisten staan u graag te woord en geven u graag 
een eerlijk advies. Plan een gesprek in en we komen graag in 
contact. Ook als u niet precies weet wat u wilt, of meer wilt 
weten over de prijs dan kunt u gerust contact met ons opne-
men.

Al onze overkappingen voldoen aan de Europese bouwnor-
men. De overkappingen zijn bestand tegen UV-straling, vocht 
en allerlei andere weersomstandigheden.

LANGER EN
VAKER VAN UW 
TUIN GENIETEN?

Stel uw eigen overkapping samen op:
www.voordeel-tuin.nl/stel-uw-overkapping-samen
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Het is tevens mogelijk om uw overkapping 
te voorzien van een zonwering, die met een 
elektrische motor open en dicht gedaan 
kan worden. Hierdoor kunt u zelf beslissen 
of u heerlijk in de zon wilt zitten, of toch in 
de koelte van de schaduw.

Maak het compleet

Natuurlijk heeft u de mogelijkheid om ver-
lichting aan te schaffen bij een veranda. U 
heeft hierin de keuze voor koud wit licht of 
het dimbare warme licht. Dit maakt ook uw 
veranda natuurlijk helemaal af!

UW TUIN 
COMPLEET DANKZIJ 
VOORDEEL-TUIN

Een terrasoverkapping bedekt uw terras. Dit maakt 
het aangenamer om op uw terras te zitten. Door 
vele opties zoals glazen schuifwanden, lamellen-
daken en bijvoorbeeld LED verlichting kunnen we 
uw overkapping precies zo maken als u dat wenst. 
Er zijn uiteraard meerdere kleuren beschikbaar 
waaronder zwart, créme of antraciet. 

Geniet van de zon

10 www.voordeel-tuin.nl



POPULAIRE 
DIENSTEN

Wij bieden diverse soorten productlijnen aan, zodat 
u altijd een complete veranda of overkapping kunt 
kopen die naar uw wens is. De verschillende lijnen 
kunt u hieronder bekijken en met elkaar vergelijken.

OVERKAPPINGEN

Een terras overkapping geeft u de 
mogelijkheid om vaker en langer 
van uw tuin te genieten.

Bij Voordeel-tuin is elke overkap-
ping maatwerk! Als klant kunt u 
rekenen op  onze gratis meetser-
vice en professionele advies.

VERANDA’S

Wanneer we uw veranda voorzien 
van glazen dakplaten dan kunt u 
tijdens alle seizoenen buiten zit-
ten. Geniet bijvoorbeeld van een 
heerlijke zonnige winterdag, de 
winterzon verwarmt u door het 
glas heen maar van de regen zal u 
geen last hebben. Zo kan u bijvo-
orbeeld ontspannen thuis werken 
in de veranda wat een f ijne invloed 
kan hebben op uw werksfeer

PERGOLA’S

Bij Voordeel-tuin kunt u aan de 
hand van ons advies of uw eigen 
inzicht genieten van de perfecte 
pergola. Wij zullen deze voor u 
plaatsen en voorzien in het gehele 
project van maatwerk. Een pegola 
is niet alleen stijlvol maar erg f ijn 
om tijd door te brengen in uw tuin. 
Daarnaast biedt een pergola ook 
nog eens bescherming tegen de 
zon.



Door de ruimtewinst en het verhoogde wooncomfort neemt de 
waarde van de woning toe. Hoeveel deze waardestijging precies be-
draagt hangt af van de grootte van de veranda en de gebruikte ma-
terialen. Wanneer u kiest voor voordeel-tuin dan kies je altijd voor 
een goed geïsoleerde veranda.

LAAT U INSPIREREN
VERLICHTING, VERWARMING, BETEGELD EN VEEL MEER
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Onze specialisten staan u graag te woord en geven u graag advies. Plan een gesprek in en we 
komen graag in contact. Ook als u niet precies weet wat u wilt, of meer wilt weten over de prijs 
dan kunt u gerust contact met ons opnemen

Advies nodig? Meer weten?
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WANNEER U EEN OVERKAPPING AANSCHAFT BIJ 
VOORDEEL-TUIN DAN GENIET U VAN:

KLAAR OM MEER 
TE GENIETEN 
VAN UW TUIN?

21 DAGEN NA BEVESTIGING IN UW TUIN

INCLUSIEF MONTAGE

5 JAAR GARANTIE OP CONSTRUCTIE

GRATIS MEETSERVICE

GEEN VOORRIJKOSTEN

UIT TE BREIDEN MET ACCESSOIRES

Stap 1: Kies uw kleur en stijl

14 www.voordeel-tuin.nl



OP DE VOLGENDE PAGINA’S NEMEN WE 
DE STAPPEN UITGEBREID DOOR

Stap 2: kies uw daktype Stap 3: de afmetingen
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Elk project is maatwerk. Uw veranda, overkapping 
of pergola zal op maat worden samengesteld. U 
kunt kiezen tussen een ronde of een vlakke goot. U 
kunt dus op basis van uw persoonlijke smaak een 
stijl kiezen. U kunt zelfs stijlen combineren, vraag 
gerust naar de mogelijkheden.

Wanneer u een overkapping, veranda of pergola 
samenstelt  bij voordeel-tuin dan weet je zeker dat 
de coating en de kleur uitstekend behouden worden. 
Onze producten zijn ontworpen voor een buitenom-
geving en bieden langdurige bestendigheid tegen 
UV-licht en verschillende weersomstandigheden.

Stap 1: Kies uw kleur en stijl

KIES UW KLEUR EN 
STIJL

Stel uw eigen overkapping samen op:
www.voordeel-tuin.nl/stel-uw-overkapping-samen
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KIES UW KLEUR

Antraciet (RAL 7016) Wit (RAL 9016)
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Voordeel-tuin geeft u de keuze tussen een glazen 
dak tot 400 cm of een polycarbonaat dak tot 500 
cm. De specif icaties van beide opties vindt u op de 
volgende pagina.

Onze zonweering 89% van de directe 
warmte-instraling weerkaatst. Hiermee 
beschermd u, uzelf en anderen tegen 
UV-straling. Deze zonwering kan met een 
elektrische motor open en dicht gedaan  
worden. Hierdoor kunt u zelf beslissen of u 
dat   heerlijk in de zon wilt zitten, of toch in de 
koelte van de schaduw.

Stap 2: Kies uw daktype

WIST U DAT?
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Let op: bovengenoemde percentages zijn indicatief

KIES UW DAKTYPE
Helder glas Melk glas Helder polycarbonaat Opaal polycarbonaat IQ-relax polycarbonaat

Dakplaten Helder glas Melkglas Helder polycarbonaat Opaal polycarbonaat IQ-relax polycarbonaat

Lichtdoorlating 88% 63% 70% 55% 47%

Energiedoorlating 85% 52% 62% 54% 44%

Geluidsdemping 36 dB 36 dB 21 dB 21 dB 21 dB

Dikte 8,76mm 8,76mm 16mm 16mm 16mm

Vuil zichtbaar Ja Nauwelijks Enigszins Nauwelijks Nauwelijks

Condens zichtbaar - - Ja Nauwelijks Nauwelijks
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Voordeel-tuin geeft u de keuze tussen een glazen 
dak of een polycarbonaat dak. De specif icaties van 
beide opties vindt u op de volgende pagina. Deze 
zijn van invloed op de diepte (uitval) van de veran-
da.

Ons materiaal een lange levensduur heeft, niet wordt 
aangetast door vocht of UV-straling. Daarnaast zijn 
onze overkappingen bestand tegen een last van 
80KG per m2 dankzij de gegalvaniseerde stalen strip 
in de goot. Uiteraard zijn al onze overkappingen 
voorzien van CE-markeringen en voldoen daarmee 
aan de vereiste Europese bouwnormen.

Stap 3: Bepaal de afmetingen

WIST U DAT?

Stel uw eigen overkapping samen op:
www.voordeel-tuin.nl/stel-uw-overkapping-samen
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BEPAAL DE AFMETINGEN
A: BREEDTE

B: DIEPTE

C: HOOGTE

Al onze terrasoverkappingen worden standaard geleverd vanaf 3.06 meter breed 
en lopen op per meter: 3.06m, 4.06m, 5.06m, 6.06 meter etc. De breedte zullen wij 
op maat voor u inkorten.

Al onze terrasoverkappingen worden standaard geleverd in dieptematen van 
2.5m, 3.0m, 3.5m, 4.0m, 4.5m of 5.0 meter. Een kleine kanttekening een glazen 
dak kan helaas maar tot 4.0 meter.Alle dieptes worden op maat bijgesneden. Hi-
erdoor is iedere diepte tot *5.0 meter te realiseren.

We begrijpen dat u graag geadviseerd wil worden omtrent de hoogte van uw 
overkapping. Wij zullen u tijdens de afspraak voor de gratis meetservice alles uit-
leggen over de ideale hoogte van uw overkapping.

Stel uw eigen overkapping samen op:
www.voordeel-tuin.nl/stel-uw-overkapping-samen

Of lees meer op onze website
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Als u een overkapping  bij ons besteld heeft 
u tal van verschillende opties. We bieden u 
de mogelijkheid om uw eigen overkapping 
samen te stellen. Zo kiest u bijvoorbeeld zelf 
welke kleur aluminium u krijgt en van welk 
materiaal het dak gemaakt wordt.

Na samenstelling van de overkapping krijgt 
u van ons direct binnen 12 uur een offerte. 
Na akkoord zullen wij geheel kosteloos bij 
u langs komen om de exacte maten en 
wensen door te nemen. Vervolgens zullen 
we afspraak om uw overkapping binnen 1 
dag te monteren door onze vakmensen!

UW EIGEN OVERKAPPING
SAMENSTELLEN?

Stel uw eigen overkapping samen op:
www.voordeel-tuin.nl/stel-uw-overkapping-samen
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www.voordeel-tuin.nl

085 5000 540

www.voordeel-tuin.nl

Facebook.com/voordeel-tuin

Instagram.com/voordeel-tuin

Onze specialisten staan u graag 
bij met raad en daad en geven u 
graag advies. Plan een gesprek 
in kom langs bij ons in de show-
room. Ook als u niet precies weet 
wat u wilt, of meer wilt weten 
over de prijs.

CONTACT


