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ProfPartner 
Materialen voor  
de vakman

Meer bouwen  
in minder tijd 
met ConstruQ

De jeugd      
heeft de 
toekomst

84,95 

44,95

illbruck PU700 Steen- en  
Houtlijm Starterspakket
(2 bussen PU700 Steen- en Houtlijm + AA234 Lijmpistool  
+ AA700 Lijmverdeler)
 
• Tijdbesparend en kant-en-klaar voor gebruik
• Extreem hoge hechtsterkte
• Vervangt traditionele mortels
• Ook voor dragende wanden (KOMO gecertificeerd) 
 

Generaties in de 
bouw



• VAKKUNDIG ADVIES  
• RUIM ASSORTIMENT  
• PROFESSIONELE KWALITEIT  
• SCHERPE PRIJSSTELLING  
• STERK EIGEN MERK

Beste lezer, 
 
De bouwvakantie is achter de rug en we mogen weer lekker aan het werk. 
Hopelijk heb je je batterij kunnen opladen, want het is druk in de bouw. 
Stroop die mouwen dus maar weer op. 
  
In deze editie speciale aandacht voor de nieuwe generatie in onze branche. 
De jeugd enthousiasmeren voor de bouw lijkt soms moeilijk, maar wij zien 
zowel bij onze BouwPartners als bij onze klanten dat de volgende  
generatie al druk aan de weg timmert. De jeugd heeft zeker de toekomst. 
 
Als leverancier van bouwmaterialen en adviseur in technieken zijn wij 
constant bezig met innovatie. Van prefab tot digitalisering. Zo zorgen 
we dat we klaar zijn voor de toekomst en houden we het vak interessant 
voor volgende generaties. 
 
Verder staat ook deze editie weer boordevol met acties en product- 
informatie, zoals ons eigen label ProfPartner; professionele materialen 
voor een vriendelijke prijs. 
 
Veel leesplezier. 
 
Marc Simonis 
Brand- & Formulemanager 
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KORTING!
vraag bij jouw BouwPartner 

naar de actuele actie- 

voorwaarden

Het assortiment bestaat uit:
• Stucco W-26: voor vullen, uitvlakken en verlijmen
• Stucco W-105: betonreparatiemortel
• Stucco W-110: witte pleistermassa 
• Stucco W-140: uitvlak- en stucmortel
• Stucco W-140 DR: stofarme uitvlakmortel
• Stucco Filler Finish: ultralichtgewicht vulpasta
• Stucco Plasterboard Filler: gebruiksklare ultralichtgewicht vulpasta

Met een constante kwaliteit, goede beschikbaarheid, technische advisering en 
goede ondersteuning zijn professionals verzekerd van een perfect eindresultaat.

Het Stucco assortiment van Bostik is een totaaloplossing  
voor wand- en plafondafwerking en geschikt voor de  
bouw- en afbouwsector, zowel renovatie als nieuwbouw.
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BRANCHE INFO

 
 
 
 
 
 
Na een aanrijding in zijn woonplaats 
Oud-Alblas weet Nagy Khalil twee 
dingen zeker: hij gaat nooit meer 
naar de garage waar hij zijn bedrijfs-
bus heeft laten repareren én hij is 
blij dat hij als zelfstandig schilder 
voor rechtsbijstand is verzekerd bij 
Zelfstandigen Bouw. Want dat heeft 
hem prima geholpen bij zijn conflict 
met de garage. 

Het was geen ernstige aanrijding 
waarbij Khalil door een fout van een 
ander betrokken was. Maar zijn busje 
liep wel blikschade op en de linker 
koplamp was stuk. Het moest dus naar 
de garage. “Toen ik hem terug kreeg, 
deed de ruitensproeier het niet meer 
en de linker koplamp was niet meer in 
hoogte verstelbaar.” Dus ging hij terug 
naar de garage om te vragen of zij dat 
konden herstellen. De rekening liet hij 
nog even liggen.
De garage keek niet eens naar de auto, 
laat staan dat er iets van een excuus 
kwam. In plaats daarvan ging de  
garagehouder tekeer tegen Nagy  
Khalil. “Hij begon me uit te schelden. 
en joeg me de garage uit.”
Dorpsgenoten spraken Khalil nadien op 
straat aan. Ze zeiden dat die garage-

houder wel vaker ruzie zocht en dat 
het niet aan hem lag. Dat deed hem 
goed, maar ondertussen zat hij nog 
steeds met een kapotte ruitensproeier, 
een ondeugdelijke koplamp en een  
garage waar niet mee te praten viel, 
maar die wel betaling van de rekening 
eiste.
 
Khalil riep de hulp in van Zelfstandigen 
Bouw. “Zij hebben me alles uit handen 
genomen en alle correspondentie met 
de garagehouder gevoerd. Ze zorgden 
ook voor een rapport van Kwikfit als 
onafhankelijke derde die bevestigde 
dat de garage ondeugdelijk werk had 
geleverd en eisten herstel van de  
fouten.” Maar de garagehouder bleef 
bot weigeren en probeerde via een  
advocaat Khalil te dwingen de  
rekening te betalen. 
 
Uiteindelijk heeft hij op advies van 
Zelfstandigen Bouw zijn auto voor 
reparatie naar een andere garage  
gebracht. De ruim 300 euro die hij 
daaraan kwijt was, heeft hij afgetrok-
ken van de rekening van de garage. 
De rest heeft hij keurig betaald. “Dat 
is nu een maand of twee geleden en 
sindsdien heb ik niets meer van hem 
gehoord.”  

Khalil is opgelucht dat het voorbij is en 
vol lof over de hulp van Zelfstandigen 
Bouw. “Ze zijn betrokken en je krijgt 
altijd iemand aan de telefoon die jouw 
zaak kent of je dossier kan inzien.  

En ze discrimineren niet”, voegt hij 
daar aan toe. Want ook al laat hij het 
niet zo merken, de scheldpartij van de 
garagehouder heeft hem wel geraakt. 
Hij woont en werkt al meer dan 30 jaar 
in Nederland. Jaren heeft hij in de zorg 
gewerkt met verstandelijk gehandicap-
ten, tot hij zo’n tien jaar geleden die 
baan tot zijn verdriet kwijt raakte door 
bezuinigingen. Sindsdien is hij schilder. 
“Ik heb leren schilderen van een oom 
toen ik tien was en nog in Caïro  
(Egypte) woonde”, vertelt hij. “Ik heb 
altijd schilderwerk gedaan voor  
vrienden en familie.” Nu heeft hij 
alweer vijf jaar zijn eigen bedrijf, Favor 
Schilderwerken. Hij heeft zich ontpopt 
als een echte ondernemer. Een paar 
jaar geleden richtte hij een tweede 
bedrijf op, Multiply Mediterraanse BBQ 
en sindsdien verzorgt hij ook barbecues 
waar hij succes oogst met eigen  
recepten. 
 

www.zelfstandigenbouw.nl

Interview met Nagy Khalil 
Zelfstandig ondernemer in de bouw  
en lid van Zelfstandigen Bouw

De klant is niet altijd 
koning
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Echte ondernemers dus, de heren van 
de Wal. Als het er niet is, dan wordt 
het wel gecreëerd. Tim, die al vanaf 
zijn twaalfde meeloopt in het bedrijf, 
werd in 2008, op zijn eenentwintigste, 
samen met zijn vader Piet mede- 
verantwoordelijk voor BouwPartner 
van de Wal. “Voor veel klanten zijn 
wij de vertrouwde firma van de Wal 
waar zij al generaties lang komen. 
Maar dat is niet de enige reden om 
naar onze zaak te komen. Wij hebben 

een breed assortiment aan hout en 
bouwmaterialen, die we bovendien 
uit eigen voorraad kunnen leveren. 
Daarnaast hebben we een ruime shop 
waar je terechtkunt voor professioneel 
(elektrisch) gereedschap, ijzerwaren 
en werkkleding. Met onze eigen 
bezorgdienst en vrachtwagen brengen 
wij de gewenste bouwmaterialen naar 
de bouwlocatie, zodat onze klanten 
door kunnen werken.”
 

Het begon allemaal ruim 190 jaar geleden voor BouwPartner van de Wal.  
Een begrip in Oirschot en omgeving. Tegenwoordig is het bedrijf, gerund 
door Tim van de Wal en zijn vader Piet, gevestigd in een groot pand.  
Na de bouwcrisis in 2009 stond een deel van het bedrijfspand leeg.  
Ze zijn toen gaan nadenken over wat er nog ontbrak in het winkel-
aanbod in Oirschot. Zo kwamen onder hun leiding naast de bouw-
materialenhandel ook een doe-het-zelfzaak, interieurbedrijf en  
een speelgoed-, feest- en boekenwinkel tot leven.

Familiair en  
professioneel
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Toekomst 
“Het tempo van verbetering kan altijd 
hoger”, geeft Tim aan. “Ik kan wel 
honderd dingen verzinnen, maar dat 
geldt denk ik voor elk bedrijf. Mijn 
vader geeft mij veel vertrouwen om  
te doen wat ik denk dat goed is.  
De bouwbranche verandert snel en  
wil je in de toekomst mee blijven doen 
dan moet je innoveren. Kansen zien  
én pakken.”  
“Nu probeer ik me vooral bezig te 
houden met personeelsbeleid, het 
bestelproces en marketing. Ons meer-
jarenplan loopt, ondanks corona, 
boven verwachting goed. We zullen, 
zoals het er nu uitziet, stap voor stap 
doorgroeien.”  

“Om aan de marktvraag te blijven 
voldoen, werken we constant aan 
ons assortiment. Hoe we ons als 
bedrijf verder ontwikkelen laat zich 
natuurlijk nooit helemaal voorspellen, 
maar één ding is zeker: de groei moet 
wel beheersbaar blijven en niet ten 
koste gaan van de sfeer en de goede 
verstandhoudingen binnen en buiten 
ons bedrijf.” 
 
Familiebedrijf
Dat laatste is voor Tim waardevol.  
“We zijn een echt familiebedrijf, met  
normen en waarden die ons bedrijf 
groot hebben gemaakt. Een sterke 
onderlinge band, aandacht voor 
elkaar en voor de klanten vinden we 

belangrijk. Een stapje extra doen als 
het nodig is. Die sfeer en bedrijfscultuur 
wil ik behouden. Enerzijds familiair 
maar anderszijds ook zeer professio-
neel. Zo werken we continu aan de  
verbetering van onze logistieke 
processen, noodzakelijk om te groeien. 
Maar de klant blijft natuurlijk voorop 
staan en zullen we te allen tijde voor-
zien van de beste materialen, vakkundig 
advies en perfecte service.”

BouwPartner
Sinds het begin is van de Wal aan-
gesloten bij 4PLUS, de coöperatieve 
inkooporganisatie achter BouwPartner.    
“Mijn vader Piet stond aan de wieg van 
de oprichting van zowel 4PLUS           >>  

“Mijn vader geeft mij veel 
vertrouwen om te doen wat ik 

denk dat goed is.” 
Tim van de Wal (rechts) 

en Piet van de Wal.
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als BPG en nu BouwPartner. De kracht  
van de organisatie is altijd de professionele 
uitstraling, het inkoopvoordeel, grote 
slagkracht en de gezamenlijke focus 
geweest.”
 
Sociale betrokkenheid
Voor een familiebedrijf als BouwPartner 
van de Wal is het sociale aspect, de lokale 
binding belangrijk. “Dat klopt,” zegt Tim. 
“Ik vind dat wij als bedrijf maatschappelijk 
een taak hebben in de regio en maak 
me dan ook hard voor vrijwilligerswerk, 
netwerken en sponsoring. Niet alleen voor 
de naamsbekendheid die het ons bedrijf 
oplevert, maar vooral omdat we daarmee 
laten zien dat we als bedrijf midden in de 
samenleving staan. Het bruisend houden van 
onze omgeving, dat is belangrijk.” 
 
“Over het algemeen denk ik dat de 
betrokkenheid bij familiebedrijven groter 
is dan bij grote ondernemingen. Je ziet het 
terug in hoe we ons bedrijf aansturen.  
Dat voelt voor ons het beste en wordt door 
onze medewerkers en klanten gewaardeerd.” Sparren en 

vertrouwen 
 
De loyaliteit en saamhorigheid binnen het bedrijf ligt hoog 
bij BouwPartner van de Wal. Dat bewijst ook Bas van Bommel, 
ondertussen al bijna 25 jaar werkzaam als assistent teamleider 
bij de organisatie. “Er hangt hier een gemoedelijke sfeer en 
er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en aanpak. Ik 
probeer klanten altijd van goed advies te voorzien en denk 
mee in welke materialen en producten het beste aansluiten 
bij de vraag. Die ruimte en verantwoordelijkheid heeft een 
positieve uitwerking op mij en zo ook op de klanten.”  
 
Een van die klanten is Hans van Kroonenburg, aannemer  
in Oirschot. “Voor ons is BouwPartner van de Wal meer dan 
alleen een bouwmarkt waar je materialen inkoopt.  
De expertise van de medewerkers wordt ontzettend op prijs 
gesteld. Bas van Bommel kijkt altijd naar de mogelijkheden 
binnen mijn projecten. We kunnen goed sparren, dat schept 
een band en geeft vertrouwen.”
 
 
 
Lees meer over Bouwbedrijf  
Hans van Kroonenburg  
op pagina 12  >>

Hans van Kroonenburg (links) en Bas van Bommel

“Met onze eigen 
bezorgdienst en 
vrachtwagen  
brengen wij de 
bouwmaterialen  
naar de bouwlocatie, 
zodat onze klanten 
door kunnen  
werken.”
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BOUWBESLUIT VOEGAFWERKING 

Volgens het Bouwbesluit is, om scheurvorming in gips- 

platenplafonds zo goed mogelijk te voorkomen, bij de  

voegafwerking de toepassing van papierband of glasvlies  

vereist. Bij BouwPartner vind je o.a. de handige Delko  

Taper in het assortiment. 

 

Scan de QR-code voor meer info  

over de verwerking.

NIEUWS EN  
TRENDS

AFDICHTENDE PLUG 
VOOR NATTE RUIMTES 

De Fischer DuoSeal dicht boorgaten in tegels  

volledig af zonder extra afdichtmiddel.  

Voorkomt schade aan de constructie door vocht  

in het bouwmateriaal. Uitstekend geschikt voor 

betegelde oppervlakken, die vaak aan spatwater  

en tijdelijk opstuwend water blootstaan.

DE COMEBACK 
VAN BLAUW 

De kleur blauw zorgt voor een originele en 

chique uitstraling in het interieur. Bovendien 

is donkerblauw een makkelijke kleur om te 

combineren met bijvoorbeeld poederroze en 

okergeel. Ook roest- en natuurtinten passen  

bij klassiek blauw.

STRAK DESIGN 
Skylux platdakramen combineren een strak design met  

een maximale lichtinval en optimale thermische en  

geluidsisolatie. Ze zien er niet alleen geweldig uit,  

maar scoren op alle vlakken ongelooflijk goed.  

Lees er meer over op www.skylux.be/nl

COOLE WATERFLES  
Hier maak je de blits mee in de  

schaftkeet! Met deze waterfles van  

gehamerd koper kun je heel eenvoudig  

kraanwater of water zonder koolzuur  

meenemen. Het materiaal is extreem robuust 

en gaat lang mee. Koper is smaakneutraal, 

roestvrij en 100% recyclebaar.  

Kijk op www.waschbaer.nl

DUURZAAM ISOLEREN VOOR  
ZEER NATTE RUIMTES
FOAMGLAS® onderscheidt zich van andere thermisch  

isolerende materialen door zijn totale ongevoeligheid 

voor zowel vocht als waterdamp. Het is dan ook het 

duurzame isolatiemateriaal bij uitstek voor ruimtes zoals 

zwembaden, wellnesscentra of grootkeukens.

BINNENKORT OOK BIJ JOUW BOUWPARTNER
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De hout- en plaatmateriaalimporteurs worden bij hun  
inkopen voor het komende half jaar door hun leveranciers 
nog steeds met verder stijgende prijzen geconfronteerd.  
Hoewel de balans tussen vraag en aanbod zal terugkeren, is 
dit een situatie die – naar verwachting – het komende half 
jaar nog zal aanhouden.

De onderliggende oorzaak is de corona-pandemie, waardoor 
de productiecapaciteit is teruggeschroefd. Daarnaast zorgden  
de heffingen van de Verenigde Staten op Canadees hout 
ervoor dat zowel de Chinese- als Amerikaanse handelaren 
vanaf mei 2020 massaal zijn gaan inkopen bij Europese 
(vooral Duitse) zagerijen.  
Ook zijn de tarieven van containers vanuit het Verre Oosten 
naar Europa vanaf december 2020 drastisch gestegen. 
De Suezkanaal-blokkade heeft de kosten van container-
vracht verder opgedreven.
 

Hoewel de genoemde hoofdoorzaken voor nagenoeg al het 
hout en plaatmateriaal opgaan, zorgt het grote assortiment 
voor enige verschillen. De naaldhoutproductie in Scandinavië 
is weliswaar de eerste maanden van 2021 ten opzicht van  
dezelfde periode 2020 flink toegenomen, de voorraden  
blijven daarbij over dezelfde vergelijkbare periode achter. 
Zagerijen blijken voor het derde kwartaal van 2021 al  
uitverkocht en naar verwachting zal deze krapte zeker nog 
tot het vierde kwartaal aanhouden. Het effect op de prijs zal 
variëren, maar prijsverhogingen van 45% ten opzichte van 
de al eerder doorgevoerde prijsverhogingen zijn reeds  
geconstateerd. Nu het prijsniveau in de Verenigde Staten 
een daling laat zien, is het de vraag hoe de Duitse zagerijen 
daar op termijn op zullen reageren. Het kan zijn dat daar-
door de beschikbaarheid voor Europa weer wordt vergroot, 
maar het effect daarvan zal zich – als het zich al voordoet – 
niet eerder dan in of na kwartaal 4 2021 tonen.

Nieuwe
glassoorten

Weekamp biedt het grootste en 
breedste assortiment in industriële 

deurmodellen, glasopties en 
deurgrepen.  

Kijk op weekampdeuren.nl voor het complete assortiment.

Brons getint glas Zwart glasGrijs getint glas

Profiteer nu van 15% korting
op alle industriële binnendeuren.

Nieuwe glassoorten:

Stijgende prijzen houtmaterialen 
Wat zijn de oorzaken?
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De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 

gaat naar verwachting vanaf 1 juli 2022 stapsgewijs 

in. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor je werk- 

wijze. We zullen de komende edities een onderdeel 

uit de Wkb uitlichten. Deze keer de Kwaliteitsborger. 

Een kwaliteitsborger is een private,  
onafhankelijke partij die samen met  
de opdrachtgever, bouwer en  
gemeente toeziet op de kwaliteit van 
een bouwwerk en deze borgt.  
Dat kunnen bouwwerkzaamheden zijn 
bij nieuwbouw, verbouw of renovatie. 

De kwaliteitsborger gaat te werk  
volgens een vastgestelde werkwijze, 
vastgelegd in een ‘instrument’. Deze 
werkwijze is intensiever en grondiger 
dan de huidige manier van bouw- 
toezicht. Bovendien is het voor ieder-
een veel duidelijker wat er precies 
wordt gedaan. Het doel is om na de 
bouw een verklaring te geven dat er 

een ‘gerechtvaardigd vertrouwen  
bestaat dat het gerealiseerde bouw-
werk voldoet aan het Bouwbesluit 
2012’.

Om dit doel te bereiken, werkt een 
kwaliteitsborger met een risico- 
analyse en een borgingsplan. In de  
risicoanalyse wordt vastgelegd waar  
de risico’s van het bouwwerk zitten ten 
opzichte van de eisen in het bouw- 
besluit. Aan de hand hiervan wordt er 
een borgingsplan opgesteld. Hierin  
staat welke maatregelen er genomen 
dienen te worden om de gestelde  
risico’s te beperken. Uiteindelijk wordt  
de vertaalslag gemaakt naar keurlijsten.  

Tijdens de bouw worden deze punten 
op voorgestelde wijze vastgelegd. 
Voornamelijk door de aannemer zelf, 
maar in een aantal gevallen doet de 
kwaliteitsborger dit.
Deze is ook eindverantwoordelijk  
en als enige in staat om de risico- 
analyse en het borgingsplan goed te 
keuren conform het gebruikte  
instrument. 

De Wet kwaliteits- 
borging

Hardhout en plaatmateriaal 
Mede vanwege de andere herkomstgebieden hebben hard-
hout- en plaatmateriaalproducten een eigen marktdynamiek.  
De containerkrapte en de gestegen vrachtkosten zijn direct 
van invloed op zowel de aanvoer als de prijs van de diverse 
houtproducten. De zeevrachttarieven zijn inmiddels naar 
ongekende hoogte gestegen en het is de verwachting dat 
dit in ieder geval tot begin 2022 zal aanhouden.  
Sinds begin juni 2021 is Maleisië in lockdown en een  
verlenging ervan is recent afgekondigd. Het land is de  
belangrijkste leverancier van houtsoorten voor de  
Nederlandse timmerindustrie voor de productie van onder 
andere ramen, kozijnen en deuren. De ontwikkelingen  
zorgen voor prijsstijgingen variërend van 40% tot 50%  
bovenop de reeds doorgevoerde verhogingen.  
Hardhout uit Afrika voor de bouw is procentueel in prijs veel 
minder gestegen dan naaldhout, maar ook dit continent 
heeft te maken met productie- en logistieke problemen, met 
verhoging van exportbelastingen en met hogere rondhout-
prijzen door een aangetrokken markt in het Verre Oosten. 
Deze factoren hebben geleid tot een hoger prijsniveau, 
waarvan nu wordt verwacht dat de prijs zich op het huidige 
niveau zal stabiliseren. 
 
Bron: Koninklijke VVNH
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skantrae.com

Skantrae staat voor je klaar als het gaat om deuren, accessoires en 

services. Van inspiratie tot afhangen. Skantrae neemt je werk uit handen 

en helpt je met advies, raad en daad.

Skantrae Aan alles gedacht.

DEUREN

ACCESSOIRES

SERVICES

Skantrae_adv_220x297mm_juli_2021.indd   1 22-07-2021   16:45
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ProfPartner is het huismerk van BouwPartner. 

Het is de opvolger van het BPG-private label.  

Je kunt de ProfPartner productlijn eenvoudig 

herkennen aan de heldere, uniforme uitstra-

ling. De diverse productgroepen zijn goed te 

onderscheiden door een eigen kleurcode.  

Op die manier vind je sneller het product dat 

je zoekt. 

Als vakman wil je soms nét iets meer weten 

dan wat er op de verpakking staat. Daarom 

bevat elke verpakking een QR-code die je 

scant met je telefoon om naar de specifieke 

productpagina op de website te gaan. Hier 

vind je uitgebreidere gebruiksinformatie zoals 

verwerkings- en veiligheidsvoorschriften, in 

één overzichtelijk document. Uiteraard kun je 

met al je vragen ook terecht bij jouw  

BouwPartner. 

 

 Bekijk het gehele assoriment op  

 www.profpartner.nl

STERK MERK
VOOR DE VAKMAN

• LIJM-KIT-PUR 
• FOLIE
• ZAKGOED
• VERF 
•  STUCEN
•  BOUWCHEMIE
• IJZERWAREN

Nu in de schappen bij jouw BouwPartner!
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Aannemer in beeld 
Bouwbedrijf Hans van Kroonenburg

De jeugd 
heeft de 
toekomst
De kracht van het familiebedrijf

Sinds 1999 runt Hans van Kroonenburg uit Oirschot 
zijn eigen aannemersbedrijf. Sinds een paar jaar 
lopen ook Ruud (18) en Stan (20), zijn twee zonen 
mee. Daar is Hans natuurlijk erg trots op.  
Opvolging is bij familiebedrijven namelijk steeds 
vaker een probleem. “Ik heb mijn zonen de ruimte 
gegeven. Mijn vrouw en ik hebben de kinderen ook
nooit gepusht in het bedrijf te komen. Ze moesten 
hun eigen pad volgen. Al denk ik wel dat mijn 
enthousiasme en passie voor het vak ze heeft 
aangestoken om uiteindelijk voor de bouw te 
kiezen.” 
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Praktijk is de beste leerschool 
Toen Ruud en Stan binnenkwamen 
is er een duidelijke taakomschrijving 
opgesteld. “Dat vonden we belangrijk. 
Ze moesten niet zomaar van alles 
wat gaan doen. Zonder focus en 
duidelijk kader zouden ze niet precies 
weten wat er van ze verwacht werd. 
Dus er is goed afgestemd wat de 
verantwoordelijkheden zijn. Maar je 
weet, in een familiebedrijf bemoei je je 
stiekem toch overal wel mee.”  
 
“Werken met jongeren is niet nieuw  
voor ons. We zijn een erkend opleidings- 
bedrijf. Zo hebben we al aan veel 
starters onze vakkennis overgedragen. 
Want de jeugd heeft echt de toekomst. 
Het is aan ons, de oudere generatie, om 
ons vakmanschap aan de de volgende 
generatie toe te vertrouwen en hun de 
komende jaren met raad en daad bij te 
staan voordat wij er mee stoppen.  
De praktijk is toch de beste leerschool.”

Restauratiewerkzaamheden
Het aannemersbedrijf is onder 
andere gespecialiseerd in restauratie-
werkzaamheden. “Denk hierbij aan 
het geheel renoveren van oude 
boerderijen. Een van mijn eerste 
projecten was een boerderij uit 1263  
in Best.  

In opdracht van de gemeente en de 
provincie hebben we de boerderij 
compleet gerenoveerd. Je moet 
daarbij denken aan het schoonmaken, 
opknappen, traditioneel verbouwen en 
in oorspronkelijke staat terugbrengen. 
Maar ook het toekomstbestendig 
maken van zo’n pand. Dat is echt 
restaureren.”  
 
“We vinden het erg leuk om ons 
vast te bijten in bijzondere objecten. 
Maar van de andere kant doen we 
net zo graag nieuwbouw. We staan 
als aannemersbedrijf bekend als 
een kwalitatief hoogwaardige en 
menselijke partij. Ik zeg altijd: ‘Ze 
moeten ons zien als de ideale partner 
in de bouwwereld.’ Bij iedereen in ons 
team zit dat in de genen. Tot in de 
kleinste details moet alles perfect zijn 
en daar heeft elke betrokken partij, 
van eigenaar tot projectleider, een 
eigen idee over. Juist dit spel, deze 
interactie vind ik prachtig. Hier komt 
mijn mensenkennis en ervaring goed 
van pas.”

Goede mensen
“De laatste tijd is mijn rol binnen het 
bedrijf veranderd. Over het algemeen 
timmer ik mee want ik vind het heerlijk 
om op die manier bezig te zijn en    >>  

“Het is ook met de andere 
mannen erbij een heus 

familiebedrijf. Daar ben ik 
ontzettend trots op.”
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>> voor mij is dat pure ontspanning. 
Maar daarnaast houd ik mij de 
afgelopen jaren steeds meer bezig met 
het regelwerk en de planning rondom 
de projecten. We zijn een bedrijf dat 
veel verschillende werkzaamheden 
verricht.”  
 
“Naast mijn twee zonen en ik zijn er 
vier mensen werkzaam in het bedrijf. 
De opdrachten die ik gezamenlijk met 
mijn mannen mag doen, daar geniet 
ik echt van. Samen hebben wij het 
bedrijf gemaakt tot wat het nu is en 
proberen we het nog steeds verder uit 
te bouwen. Mijn zonen mogen dan in 
bloedlijn familie zijn maar het is ook 
met de andere mannen erbij een heus 
familiebedrijf. Daar ben ik ontzettend 
trots op.”

Afspraak is afspraak
“Om constante kwaliteit te leveren 
zoeken we de samenwerking met 
de juiste leveranciers. We werken 
al jaren samen met BouwPartner 
van de Wal in Oirschot. Zij zijn een 
betrouwbare relatie die ons voorziet 
van professionele bouwmaterialen 
en deskundig advies. Door deze 
samenwerking kunnen we sneller 
schakelen en zijn we in staat om onze 
afspraken na te komen.  
Ook van de Wal is een familiebedrijf 
en dat merk je in de betrokkenheid. 
Afspraak is hier nog echt afspraak.” 

Toekomst
“Mijn zonen zijn zeker van plan om 
in de toekomst het een en ander te 
veranderen. Wat logisch is, want de 

“We denken hetzelfde 
en hebben aan één 
woord genoeg.”
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bouwwereld verandert ook.  
Denk aan moderne technieken die 
ontwikkeld en toegepast worden. 
Door innovatieve machines kunnen we 
wellicht nog efficiënter gaan werken. 
Tegenwoordig werkt alles bijvoorbeeld 
op accu’s, die ook steeds zwaarder 
worden. Dat zorgt al voor snellere 
toepassingen.”  
 
“Qua visie staan we er nu hetzelfde 
in. Al evalueren we wel regelmatig 
natuurlijk. Maar we denken hetzelfde 
en hebben aan één woord genoeg. 
En als zij straks het bedrijf willen 
overnemen zal ik heus gevraagd en 
ongevraagd advies geven. Dat doe ik 
nu ook.”

Werk je in de bouw, dan heb je een koelbox. Vanzelfsprekend. 
Maar wat nemen we nu eigenlijk elke dag mee naar de schaftkeet? 

Boterhammen met kaas, kliekjes van de vorige avond? 
Gaan we voor gezond of moet het gewoon goed vullen, 

zodat je er de rest van de dag weer tegenaan kan?  
 

Dit en andere interessante zaken over de bouwbranche,  
technieken en materialen kun je lezen op onze social media. 

 
Volg ons via @jouw.bouwpartner op Facebook 

of @bouwpartner op Instagram. 

Als je ook eens 
op tijd thuis
wil zijn

Ontdek het op www.mapei.nl

Het uitvlakken en afwerken van 
wanden in vochtige ruimtes is 
met krachtpatsers zo klaar. Met 
één laag stucmortel Planitop 
Renderfl ex maak je nagenoeg alle 
ondergronden in één keer klaar 
voor de eindafwerking. Ben je ook 
eens op tijd thuis.

wil zijnwil zijn

Het uitvlakken en afwerken van 

 maak je nagenoeg alle 

WAT ZIT ER IN 
DIE KOELBOX?
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Maak kennis met de klassieker VH-Variabel in twee nieuwe kleuren. Een grafietgrijze 
dakpan, voorzien van een egale engobelaag en een edelzwarte dakpan, voorzien van 
een vol donkere edelengobe. Met deze kleuren geeft BMI Monier het antwoord op 
vragen uit de markt naar stoere donkere kleuren. De VH-Variabel, met de kenmerkende 
lichte golving en V-vormige extra watergeleiding, was al verkrijgbaar in dertien 
verschillende kleuren. Met de twee nieuwe kleuren zijn er nog meer mogelijkheden om 
het dak de gewenste uitstraling te geven. Bovendien zijn bij dakdoorbrekingen en de 
kilgoot de zaagsnedes vrijwel niet zichtbaar door de donkere body en ontstaat er een 
strak en effen dakbeeld. 

Klassieke VH-Variabel 
in nieuwe, eigentijdse kleuren

Kenmerken van de VH-Variabel:
• De Verbeterde Holle keramische dakpan is door zijn  
 variabele latafstand toepasbaar op vrijwel iedere   
 daklengte.
• Met zijn lichte golving is de VH-Variabel ideaal om een  
 mooi en vertrouwd dakbeeld te creëren.
• Een dakpan met een bescheiden, stijlvolle uitstraling.
• De VH-Variabel heeft een karakteristieke ‘V’-vormige  
 extra watergeleiding.
• Tevens is er een breed assortiment hulpstukken   
 beschikbaar.

Combifor Fix wordt op dezelfde manier opgebouwd als een traditionele balken-broodjes-
vloer. Toch is er een groot verschil: Door de lichtgewicht stalen liggers is Combifor Fix 
veel lichter dan een betonnen balken-broodjesvloer. Daarnaast hebben Combifor liggers 
een hogere stijfheid: tussen de 35% en 55% stijver dan vergelijkbare stalen liggers van 
systeemvloeren. Dit zorgt ervoor dat de systeemvloer ook zonder betonnen druklaag met 
wapening de vereiste constructieve stijfheid haalt.

HET SYSTEEM
De hoogwaardig verzinkte liggers van sterktestaal worden hart-op-hart 488 of 610 mm 
gelegd. Tussen de liggers worden de polystyreen vulelementen, beter bekend als EPS 
broodjes, aangebracht. De stalen liggers in combinatie met de EPS elementen, ingestort in 
beton, vormen een bijzonder stijve vloer, die Combifor Fix uitermate geschikt maakt voor 
vrije overspanningen groter dan 5 meter. Ook de variant zwaluwstaartplaten met mortel 
(semi-droog) en de droge variant, voelen bijzonder stijf aan en bieden dit comfort.

VOORDELEN VAN COMBIFOR FIX OP EEN RIJ
• Stalen liggers minimaal 35% stijver
• Snelle en eenvoudige montage
• Overspanning tot 5 meter uit voorraad leverbaar
• Lichte systeemvloer mogelijk vanaf 25 kg/m²
• ARBO-vriendelijk door lichte materialen
• Milieuvriendelijk en 100% recyclebaar óf herbruikbaar
• Hoge Rc-waarde / voldoet aan huidige bouwbesluit.

Combifor Fix is vanaf nu verkrijgbaar bij jouw BouwPartner.  
Voor meer informatie over Combifor Fix ga naar www.duofor.eu

Combifor Fix:  
Snelle verwerking,  
grote overspanningen
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Breed toepasbaar 
Wood Max is uitermate geschikt voor 
het (vlak) verlijmen van alle soorten ge-
schaafd en ongeschaafd hout onderling
en het verlijmen van hout in combinatie
met andere bouwmaterialen zoals gips, 
(natuur)steen, (gas)beton, metaal, hard-
schuim en diverse kunststoffen.
De vullende lijm is zowel binnen als 
buiten toepasbaar en voor verbindingen 
met een passing tot wel 4 mm.

Gemakkelijk verwerkbaar 
Wood Max is tixotroop en heeft een 
goed standvermogen en is daardoor zo-
wel horizontaal als verticaal toepasbaar.
De polyurethaan- en oplosmiddelvrije 
lijm is gemakkelijk uit te smeren met 
een lijmkam of een kwast. 
Wood Max Power heeft een open tijd 

van 30 minuten en Wood Max Express  
Power heeft een open tijd van 5  
minuten. Klemmen is niet noodzakelijk 
en Wood Max is direct afmesbaar door-
dat de lijm niet (na)bruist.  
Hardnekkige, zwarte lijmvlekken op de 
handen behoren ook tot het verleden. 
Het eindresultaat is schuurbaar en  
perfect overschilderbaar.

Sterk & bestendig 
Met een afschuifsterkte van 110 kg/cm2 
is Wood Max enorm sterk, ook bij ruime 
passing. Verder zijn deze constructie- 
lijmen watervast (D4), temperatuur-, 
weer-, UV-, schok- en trillingsbestendig. 
Daarnaast is Wood Max Express Power 
extreem snel, een verbinding is al na 30 
minuten handvast!

VOOR HET BESTE 
GEREEDSCHAP

Wood Max Power en  
Wood Max Express Power 
Twee extreem sterke, watervaste en vullende  
(hout)constructielijmen op basis van  
SMP-Polymer

WOOD MAX (HOUT)CONSTRUCTIELIJMEN

•  EXTREEM STERK (TOT 110 KG/CM2)
•  OOK BIJ RUIME PASSING

•  WATERVAST CONFORM  
NEN - EN 204: D4

•  KOMO-CERTIFICAAT O.B.V. BRL 2339

•  VULLEND TOT 4 MM
• DIRECT AFMESBAAR
• NIET BRUISEND

Griffon introduceert dé nieuwe generatie (hout)
constructie lijmen: Wood Max Power en Wood Max 
Express Power. Twee extreem sterke, watervaste en 
vullende (hout)constructielijmen op basis van  
SMP-Polymer.

BREED TOEPASBAAR
Wood Max is uitermate geschikt voor het (vlak)
verlijmen van alle soorten geschaafd en ongeschaafd 
hout onder ling en het verlijmen van hout in combinatie  
met andere bouw materialen zoals gips, (natuur)steen, 
(gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunst stoffen. 
De vullende lijm is zowel binnen als buiten toepasbaar 
en voor verbindingen met een passing tot wel 4 mm.

GEMAKKELIJK VERWERKBAAR
Wood Max is tixotroop en heeft een goed  
stand  vermogen en is daardoor zowel  
horizontaal als verticaal toepasbaar.  
De polyurethaan- en oplos middelvrije  
lijm is gemakkelijk uit te smeren met een  
lijmkam of een kwast. Wood Max Power  
heeft een open tijd van 30 minuten en  
Wood Max Express Power heeft een open tijd  
van 5 minuten. Klemmen is niet noodzakelijk en  
Wood Max is direct afmesbaar doordat de lijm niet 
(na)bruist. Hard nekkige, zwarte lijmvlekken op de 
handen behoren ook tot het verleden. Het eind - 
resultaat is schuurbaar en perfect overschilderbaar.

STERK & BESTENDIG
Met een afschuifsterkte van 110 kg/cm2 is Wood  
Max enorm sterk, ook bij ruime passing. Verder zijn 
deze constructielijmen watervast (D4), temperatuur-, 
weer-, UV-, schok- en trillings bestendig. Daarnaast is  
Wood Max Express Power extreem snel, een verbinding 
is al na 30 minuten handvast!

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN WOOD MAX POWER EXPRESS POWER 30 MIN.
Waterbestendigheid Zeer goed Zeer goed
Temperatuurbestendigheid Van -40°C tot +120°C Van -40°C tot +120°C
UV-bestendigheid Zeer goed Zeer goed
Overschilderbaarheid Goed Goed
Vullend vermogen Zeer goed Zeer goed

DROOGTIJDEN*
Handvasttijd (ca. 10 kg/cm2) Ca. 6 uur Ca. 30 min.
Doorhardingssnelheid Ca. 1 mm/24 uur Ca. 1 mm/24 uur
Eindsterkte (ca. 110 kg/cm2) Na ca. 24 uur Na ca. 8 uur

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Basisgrondstof SMP-Polymer SMP-Polymer
Kleur Houtkleur (beige) Houtkleur (beige)
Viscositeit Tixotroop Tixotroop
Vastestofgehalte Ca. 100 % Ca. 100 %
Dichtheid Ca. 1,36 g/cm³ Ca. 1,33 g/cm³
Afschuifsterkte Ca. 110 kg/cm2 Ca. 110 kg/cm2

Vlampunt K3 (>55°C) K3 (>55°C)
Hardheid (Shore A) Ca. 95 Ca. 95

OPSLAGCONDITIES
Minimaal 12 maanden. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.  
Droog opslaan in gesloten verpakking tussen +5°C en +25°C.
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WOOD MAX
(HOUT)CONSTRUCTIELIJMEN

NIEUW

VULLEND
NIET BRUISEND
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Reno Acero® Reno Concreto®

CombinatievloerBreedplaatvloer

droge, lichtgewicht renovatievloer lichtgewicht, robuuste renovatievloer

flexibel vloersysteemveelzijdige prefab verdiepingsvloer

VOOR ELK PROJECT  
DE JUISTE VLOER

dehoop-pekso.nl
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Prefab bouwen betekent dat veel (voorbereidende) werk-

zaamheden niet op de bouwplaats gedaan worden, maar in 

een fabriekshal. Daarmee is het proces minder weersgevoelig 

en kan bijvoorbeeld ook bij vorst doorgewerkt worden.  

Minder verloren tijd en meer productiviteit dus. 

Ook kunnen veel activiteiten die normaal gesproken na elkaar 

plaatsvinden, nu vaker geïntegreerd worden. Kozijnen kunnen 

bijvoorbeeld al in de gevel geplaatst worden, leidingen en 

stopcontacten aangelegd, tot zelfs de afwerking van wanden 

of buitengevels. In de meer gecontroleerde en planbare 

fabrieksomgeving kan sneller en efficiënter worden gewerkt. 

Daarmee neemt ook de kans op fouten, en daarmee faalkosten, 

aanzienlijk af. 

Bijkomend voordeel is dat de beschutte werkplek het werk  

fysiek minder zwaar maakt en daardoor mogelijk aantrekke-

lijker wordt voor (nieuwe) werknemers. De automatisering en 

digitalisering welke prefab met zich meebrengt spreekt ook 

de nieuwe, jonge generatie bouwers aan. En die zijn voor de 

toekomst hard nodig.

Conceptwoningen 

ConstruQ biedt op dit moment een tiental mooie ontwerpen/

modules. Van jaren ‘30 stijl tot minimalistisch design. 

Standaard, maar ook weer niet. Want op het gebied van 

bouwvolume en afwerking valt er nog van alles te kiezen. 

De gepresenteerde bouwstijlen zijn namelijk geheel flexibel 

op te bouwen en in te delen. Een handig configuratie- 

programma maakt aanpassing eenvoudig en inzichtelijk.

Middels de ConstruQ-calculatietool kunnen professionals hun 

eigen calculaties voor de betreffende woningen opstellen en 

aanpassen. Ook dit maakt het proces en kosten voor alle  

betrokken partijen overzichtelijk en begrijpelijk.  

 Benieuwd naar de voorbeeldwoningen en de werkwijze  

 van ConstruQ conceptbouwen?  

 Jouw lokale BouwPartner geeft je graag meer informatie  

 of ga naar www.construq.nl

Meer bouwen 
in minder tijd

Het woningtekort in Nederland ligt op dit moment op 
279.000 woningen. Ook hebben we te maken hebben met 
een tekort aan mensen in de bouw. Daarom moeten  
bouwers gaan nadenken over andere oplossingen.  
Een van die oplossingen is prefab.  
ConstruQ biedt een unieke werkwijze voor concept- 
bouwen. Het combineert houtskeletbouw (HSB) met een 
betonnen verdiepingsvloer. Het beste van twee werelden 
met de voordelen van prefab bouwsystemen.

Voordelen: 
•  Sneller bouwen 

•  Minder faalkosten  

•  Aantrekkelijker voor werknemers 

•  Minder transport van en naar de  

 bouwplaats

•  Minder uitstoot van CO2 en stikstof 

•  Minder omgevingshinder
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Speciaal voor zelfstandig ondernemers

Rechtsbijstand Compleet

Slechts 
€ 200 per 
jaar voor 
alle raad 
en daad

  Voor slechts € 200 per jaar

  Inclusief gerechtelijke procedure

  De helft goedkoper t.o.v. zakelijke rechtsbijstandsverzekeringen

  Professioneel advies van gespecialiseerde juristen

  Geen wachttijd voor incasso en advies

Het overkomt elke zelfstandig ondernemer: een opdrachtgever die niet 
betaalt, ruzie over de kwaliteit van werk, gedoe over meerwerk of een 
verzekeraar die niet uitkeert. Zelfstandigen Bouw biedt juridische hulp bij 
al deze problemen. En dat scheelt je een hoop zorgen en tijd. Tijd die je 
veel beter kunt besteden aan jouw vak! 
Wij nemen je zaak serieus en gaan zo nodig voor je naar de rechter. Alle 
kosten voor juristen, incassobureaus en proceskosten zijn inbegrepen.

Meer informatie? Bel 0348 439 000 of ga naar zelfstandigenbouw.nl

zelfstandigenbouw.nl

Meld je aan vóór 1 september a.s.  
met kortingscode BOUWPARTNER-100.
Je krijgt dan het eerste jaar een  
korting van € 100.
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Speciaal voor zelfstandig ondernemers

Rechtsbijstand Compleet

Slechts 
€ 200 per 
jaar voor 
alle raad 
en daad

  Voor slechts € 200 per jaar

  Inclusief gerechtelijke procedure

  De helft goedkoper t.o.v. zakelijke rechtsbijstandsverzekeringen

  Professioneel advies van gespecialiseerde juristen

  Geen wachttijd voor incasso en advies

Het overkomt elke zelfstandig ondernemer: een opdrachtgever die niet 
betaalt, ruzie over de kwaliteit van werk, gedoe over meerwerk of een 
verzekeraar die niet uitkeert. Zelfstandigen Bouw biedt juridische hulp bij 
al deze problemen. En dat scheelt je een hoop zorgen en tijd. Tijd die je 
veel beter kunt besteden aan jouw vak! 
Wij nemen je zaak serieus en gaan zo nodig voor je naar de rechter. Alle 
kosten voor juristen, incassobureaus en proceskosten zijn inbegrepen.

Meer informatie? Bel 0348 439 000 of ga naar zelfstandigenbouw.nl

zelfstandigenbouw.nl

Meld je aan vóór 1 september a.s.  
met kortingscode BOUWPARTNER-100.
Je krijgt dan het eerste jaar een  
korting van € 100.
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Speciaal voor zelfstandig ondernemers

Rechtsbijstand Compleet

Slechts 
€ 200 per 
jaar voor 
alle raad 
en daad

  Voor slechts € 200 per jaar

  Inclusief gerechtelijke procedure

  De helft goedkoper t.o.v. zakelijke rechtsbijstandsverzekeringen

  Professioneel advies van gespecialiseerde juristen

  Geen wachttijd voor incasso en advies

Het overkomt elke zelfstandig ondernemer: een opdrachtgever die niet 
betaalt, ruzie over de kwaliteit van werk, gedoe over meerwerk of een 
verzekeraar die niet uitkeert. Zelfstandigen Bouw biedt juridische hulp bij 
al deze problemen. En dat scheelt je een hoop zorgen en tijd. Tijd die je 
veel beter kunt besteden aan jouw vak! 
Wij nemen je zaak serieus en gaan zo nodig voor je naar de rechter. Alle 
kosten voor juristen, incassobureaus en proceskosten zijn inbegrepen.

Meer informatie? Bel 0348 439 000 of ga naar zelfstandigenbouw.nl

zelfstandigenbouw.nl

Meld je aan vóór 1 november 2021  
met kortingscode BP-100. Je krijgt  
dan het eerste jaar een korting van 
maar liefst € 100.
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ROCKWOOL® RockSono 
Onverslaanbare geluidsisolatie

ROCKWOOL steenwol isolatiematerialen zijn 
ideale instrumenten om geluid aanzienlijk te 
verminderen. Met RockSono geïsoleerde 
scheidingswanden absorberen effectief geluid 
van binnen en buiten. Ze zorgen voor een 
aangename rust en harmonie in de leefomgeving, 
hoge brandveiligheid en eenvoudige verwerking. 
Klinkt toch als onverslaanbare argumenten!
rockwool.nl/rocksono-base
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48,-
 

29,95

NU

Voor het snel en eenvoudig reinigen en uitwringen van   

je schoonmaakspons. De bak is voorzien van een stevig handvat  

en schenktuit waardoor deze eenvoudig is te legen.  

Ideaal bij het reinigen van wanden en vloeren.  

 

Dit schoonmaakbassin bestaat uit:

• Schoonmaakrollenset, 2 rollen (open model), kunststof 

• Bassin voor rollenset met schenktuit, formaat 240x490x240 mm 

• Zeef, formaat 320x225 mm 

• Super Prof schuur/schoonmaakspons kunststof, formaat   

 280x140x30 mm
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De verwerker kan aan de uitstraling 
en de kleur van een tegel niet veel 
veranderen; iedereen heeft zijn eigen 
smaak en de klant is koning. Maar met 
een passende voeg kan het totaalbeeld 
van de betegelde wand of vloer er 
compleet anders uitzien. Daarom is niet 
alleen de samenstelling van de voeg 
belangrijk, maar ook de visuele indruk, 
die hierdoor met de tegel wordt  
gecreëerd. Deze factor levert een 
belangrijke bijdrage voor de beleving 
van een woon- of werkomgeving.

Met SCHÖNOX SF DESIGN brengt 
SCHÖNOX een compleet nieuwe,  
cementgebonden voeg op de markt, 
passend bij het uiterlijk en de grootte 
van moderne grèstegels. Door aan de 
recepturen vernieuwde pigmenten en 
grondstoffen toe te voegen, is deze 
stofgereduceerde voegmortel de basis 
voor een homogeen, gesloten opper-
vlak.  

SCHÖNOX SF DESIGN onderscheidt 
zich door een eenvoudige toepassing, 

snelle en zeer goede belastbaarheid, is 
water- en vuilbestendig en tevens een 
zeer fijne voeg, toepasbaar vanaf 1 mm 
voegbreedte. 

SCHÖNOX SF DESIGN is verkrijgbaar in 
maar liefst 17 briljante kleuren,  
passend bij elke beton-, hout of  
natuursteenlook en toepasbaar op 
wanden, vloeren en zwembaden, voor 
zowel binnen en buiten.

SCHÖNOX SF DESIGN - gewoonweg geniaal 
Voor ieder tegeldesign een passende voeg

Een nieuwe standaard voor exclusieve kleurglans.

SCHÖNOX SF DESIGN is zeer eenvoudig te verwerken. 

Het kleurenpalet is universeel en biedt een  
indrukwekkend, breed scala voor moderne tegellooks.

SCHÖNOX SF DESIGN is een technisch zekere voeg voor  
porcellanato grès en natuursteen.
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Kerkrade | Maasbree | Middelburg | Nij Beets | Schinnen | Slagharen | Staphorst | Oirschot | Oudewater | Renesse | Roermond | Roosendaal | Ruchpen | Veenendaal | Volendam | Winterswijk  
Wouwse Plantage | Zoetermeer | Zwijndrecht
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VAKKUNDIG ADVIES • RUIM ASSORTIMENT • PROFESSIONELE KWALITEIT • SCHERPE PRIJSSTELLING • STERK EIGEN MERK 
BOUWMATERIALEN • HOUT • SANITAIR • ELEKTRA • GEREEDSCHAP • IJZERWAREN • VERF • TEGELS • WERKKLEDING • TOEBEHOREN

DeWALT  
Doorslijpschijf Inox 
DT43902-QZ
+
GRATIS DeWALT  
haakse slijper 
DWE4117-QS 
 

GRIFFON houtlijm  
Woodmax Express  
Power D4 
380gr

33,50 

22,95

3 kokers

125,- 

100,-

100 slijpschijven

ONTVANG BIJ AANKOOP 

VAN 100 SLIJPSCHIJVEN 

EEN GRATIS HAAKSE SLIJPER 
T.W.V. 69,-


