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BEZOEKJE?
Sinds 1983 ontwerpt, produceert, monteert 
en plaatst Tuinhuisjescentrum Van de 
Munckhof tuinhuisjes, prieeltjes, garages en 
schuurtjes. 

In deze brochure ziet u een deel van onze 
uitgebreide collectie en leest u alles over de 
mogelijkheden. 
Wij voeren elke opdracht apart uit, waardoor 
wij perfect aan uw persoonlijke wensen 
voldoen. Mooi maatwerk dus. 
Heeft u een eigen tekening of idee? 
Laat het ons zien en wij vertellen u wat de 
mogelijkheden zijn. 

Voor nog meer inspiratie en informatie bent 
u van harte welkom op ons showterrein in 
Neerkant. Met meer dan 50 opgestelde 
modellen een bezoek meer dan waard.

WELKOM BIJ DE  
MAKERS VAN MOOI MAATWERK

OPENINGSTIJDEN
Maandag  09:00 uur tot 17:30 uur
Dinsdag 09:00 uur tot 17:30 uur
Woensdag 09:00 uur tot 17:30 uur
Donderdag 09:00 uur tot 17:30 uur
Vrijdag  09:00 uur tot 17:30 uur
Zaterdag 09:00 uur tot 16:00 uur
Zondag Gesloten

Van 1 december t/m 28 februari van 
maandag t/m vrijdag geopend tot 17.00 uur.
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COMPLEET 
GELEVERD 
INCLUSIEF
MONTAGE
Onze tuinhuisjes worden vervaardigd van 
geïmpregneerde rabatdelen, v-groef planken 
of Zweeds rabat, 19 mm dik. De delen worden 
bevestigd op een regelwerk van ca. 60 x 40 mm 
(bij garages op ca. 50 x 75 mm). 
Zo ontstaat een bijzonder sterk geheel waar u 
jarenlang plezier van heeft. 

De tuinhuisjes worden geleverd inclusief 
betonbandjes fundering, glaswerk, deugdelijk 
hang- en sluitwerk en shingles-, plat- of 
pannendak. De wanden worden zoveel 
mogelijk in één geheel geleverd. Ramen en 
deuren alsmede het glas zijn aangebracht. 

De prijzen op de prijslijst in de bijlage zijn 
inclusief montage en gebaseerd op 
geïmpregneerd hout, mits anders vermeld.

MEER MOGELIJK  BIJ 
VAN DE MUNCKHOF
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Heeft u speciale wensen? 
Bij Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof
 zijn uw mogelijkheden ongekend. 
Wij geven u enkele voorbeelden: 

■ Uitvoering mogelijk in diverse houtsoorten, 
   waaronder Vuren, Grenen en Douglas.

■ Pannendak (op diverse tuinhuisjes  
   is mogelijk). 

■ Zelf plaatsen is mogelijk. 

■ Vele andere maten en ook klantspecifiek  
   maatwerk. 

■ Extra deuren, ramen en isolatieglas. 

■ Isolatie en betimmering van de binnenkant. 

■ Scheidingswanden met eventueel een 
   tussendeur. 

■ Meranti ramen en deuren.

■ Shingles standaard leverbaar in diverse  
   kleuren. 



Een slim systeem dat ‘groeit’ met stapjes van dertig centimeter. 
Hierdoor maken wij ieder tuinhuisje apart naar wens van de klant. 
Door deze manier van werken wordt uw tuinhuisje een persoonlijk, 
op maat gemaakt huisje. 
Het leuke is dat het bovendien portemonnee  vriendelijk is.

MOOI MAATWERK IN EEN 
SLIM SYSTEEM
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HOUTSOORTEN EN PROFIELVORMEN

Vuren/Grenen
Onze producten worden o.a. gemaakt van geïmpregneerd Noord-Europees Grenen- en/of Vurenhout 
en Douglas hout. Geïmpregneerd hout heeft een langere levensduur. Met een beits of verf voorkomt 
u vergrijzing en geeft u het hout een extra beschermlaag.

Douglas 
U kunt ook kiezen voor de trendy houtsoort Douglas. Lees er meer over op pagina 26 en 27.

Rabatdelen
geïmpregneerd

Zweeds rabat
geïmpregneerd

V-groef delen
geïmpregneerd

Douglas Zweeds
rabat blank

Douglas Zweeds
rabat zwart

Opbouw

Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof kiest bewust voor de 
houtskeletbouw-methode. Deze methode zorgt ervoor dat het hout 
op een natuurlijke manier kan werken. De regelwerkconstructie 
waarop de onder hoge druk geïmpregneerde rabatdelen, v-groef 
planken of andere soorten planken worden bevestigd, vangt de 
natuurlijke werking van het hout op. 
Tevens leidt deze manier van werken tot een constructief 
zeer stevig geheel. De wanden worden zoveel mogelijk in  
één geheel aangeleverd met de deuren en ramen al in de werkplaats 
voor gemonteerd.

Ramen en deuren

Er is een ruime keuze in ramen en deuren. Omdat u zelf uw tuinhuisje 
kunt samenstellen is het ook mogelijk om de ramen en deuren 
te kiezen die u zelf leuk vindt. Klassiek met roedes, modern met 
brede roedes. Bovenramen of ramen met 4, 6 of 8 vlakken, het kan 
allemaal. In deze folder vindt u vele tuinhuisjes met verschillende 
vormen ramen en deuren. De keuze is aan u. Wij adviseren u om 
voor Meranti ramen en deuren te kiezen. Meranti deuren zijn 
minder gevoelig voor krimpen en uitzetten. Ook is het mogelijk om 
isolatieglas toe te passen.

Douglas sponning
delen blank

Douglas Zweeds 
rabat grijs 
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Dakvormen

DAKEN EN DAKVORMEN

Door de grote verscheidenheid aan tuinhuisjes zijn er vele 
dakvormen mogelijk. Zadeldak, piramidedak, drie-, vijf-, 
of achthoekig, lessenaarsdak, plat dak, asymmetrisch dak enz.

Soorten dakbedekking 

Glazen schuif wanden

Om optimaal van alle seizoenen te kunnen genieten, kan 
Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof ook een glazen 
schuifwand-systeem leveren om uw tuinhuisje of prieeltje 
windvrij af te sluiten. 

Er zijn meerdere soorten dakbedekking mogelijk zoals shingles-, 
golfplaten-, plat- of pannendak. 
Bij platte daken gebruiken wij dakleer.
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Deze pagina bevat foto's van diverse tuinhuisjes die we hebben 
gemaakt in samen werking met de klant. Prijzen zijn afhankelijk
van de maatvoering en de te gebruiken materialen. 
Kortom: 'mooi maatwerk'. 
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

KIJK OOK OP: 
WWW.TUINHUISJESCENTRUM.NL

LAAT U INSPIREREN DOOR DE  
MAKERS VAN MOOI MAATWERK
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EEN MOOIE AANWINST 
VOOR UW TUIN



KIJK OOK OP: 
WWW.TUINHUISJESCENTRUM.NL

LAAT U INSPIREREN DOOR DE  
MAKERS VAN MOOI MAATWERK
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Deze pagina bevat foto's van diverse tuinhuisjes die we hebben 
gemaakt in samen werking met de klant. Prijzen zijn afhankelijk
van de maatvoering en de te gebruiken materialen. 
Kortom: 'mooi maatwerk'. 
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

EEN MOOIE AANWINST 
VOOR UW TUIN

MAKERS 
VAN 

MOOI 
MAATWERK
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BASISMODELLEN
MET EXTRA'S
Basismodellen

We laten hier een aantal basismodellen zien. Wij kunnen alles 
naar uw wens aanpassen zoals deur, dubbele deuren, ramen, 
dakoverstekken, hoogtes, etc.  
Laat u inspireren door de basismaten en laat ons weten wat uw 
wensen zijn. 
Wist u dat u ook kunt kiezen uit verschillende profielsoorten
planken?

Tuinhuisje B
270 x 240 cm

Tuinhuisje A
210 x 210 cm 

BASISMODEL: 
1 dichte deur en 1 raam.

BASISMODEL: 
1 dichte deur en 2 ramen.

Voorfront in cm  
300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 480 - 510

Diepte in cm 
210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 
450 - 480 - 510    

Voorfront in cm 
210 - 240 - 270 - 300 

Diepte in cm
210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 
450 - 480 - 510 

Tuinhuisje C
360 x 300 cm
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Tuinhuisje D
420 x 300 cm

Tuinhuisje H
420 x 300 cm
Extra: schuine luifel van 90 cm verlengd tot 
150 cm
Met shinglesdak of met betonpannendak

Tuinhuisje F
330 x 420 cm
Extra: dubbele dichte deur.

Tuinhuisje E
300 x 210 cm
Met afdak zijkant van 90 cm 

Tuinhuisje G
360 x 300 cm
Extra: dubbele deur, luifel met 
knik en verlengd tot 120 cm 

EXTRA WENSEN? 
Kies hier een aantal mooie extra's waardoor uw tuinhuisje perfect bij u gaat passen. 
In formaat en in stijl!

U kunt bijvoorbeeld kiezen voor: 

■ Een extra raam
■ Raam open (klapraam) 
■ Glasdeur i.p.v. dichte deur 
■ Dubbele deuren met glas 
   i.p.v. dichte deur 
■ Dubbele deuren met glas
   i.p.v. enkele glasdeur 
■ Extra dichte deur

■ Extra dubbele dichte deur 
■ Extra glasdeur
■ Extra dubbele glasdeur
■ Drempelvrije deuren 
■ Getoogde ramen, per raam of deur
■ Houten vloer incl. bandjes 
■ Zinken goot 125 mm
■ Extra 1 plank hoger
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Tuinhuisje 
'Verkeerd om' C
390 x 390 cm
Extra: 120 cm oversteek

Tuinhuisje 
'Verkeerd om' D
540 x 390 cm 

Tuinhuisje
'Verkeerd om' E
540 x 390 cm
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TUINHUISJES
'VERKEERD OM'

Door de topgevels op de zijwanden te plaatsen ontstaat er een 
geheel ander aanzicht dan bij de traditionele tuinhuisjes. 
Op deze pagina's laten we enkele voorbeelden zien. 
Uiteraard kunnen we samen met u naar de vele andere 
mogelijkheden kijken. 
Uw eigen idee is zeer welkom en altijd de moeite waard om te 
bespreken.

Tuinhuisje 
'Verkeerd om' A
330 x 240 cm
Extra: pannendak en zinken 
goot

Standaard model 
'Verkeerd om'
300 x 270 cm
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Voorfront in cm 
210 - 240 - 270 - 300 

Diepte in cm
210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 
450 - 480 - 510 

STANDAARD MODEL 
'VERKEERD OM' 
Standaard met 1 dichte deur
 en 1 raam.

Tuinhuisje 
'Verkeerd om' B
360 x 330 cm
Extra: luifel 60 cm 

STANDAARD MODEL 
'VERKEERD OM' 
Standaard met 1 dichte deur
en 2 ramen.

Voorfront in cm  
300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 480 - 510

Diepte in cm 
210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 
450 - 480 - 510    



De laatste jaren is een tuinhuisje met een plat dak een echte tophit gebleken. Dit komt mede doordat 
ze zowel een moderne als een klassieke uitstraling kunnen hebben en dus echt in iedere tuin passen. 
Door gebruik te maken van een tuinhuisje met een plat dak zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt, 
zelfs schuine hoeken zijn mogelijk. 

Aangezien we bij Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof uw tuinhuisje met plat dak speciaal op maat 
maken, voldoet dit aan al uw eisen en wensen. Bekijk hier ons ruime aanbod of informeer naar de 
mogelijkheden voor uw eigen tuinhuisje.

TUINHUISJES
MET PLAT DAK

Tuinhuisje 
met plat dak A
240 x 240 cm
Incl. glas deur en 
5 bovenramen

Tuinhuisje 
met plat dak B
300 x 270 cm
Incl. dubbele deur en 2 ramen.
Extra: Boeiboord Multipaint

De basis: 
tuinhuisje met plat dak
390 x 270 cm

Voorfront in cm 
210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 480 - 510

Diepte in cm 
210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 
 

    

BASIS TUINHUISJE MET PLAT DAK
Standaard met 1 glasdeur en 5 bovenramen.
Ramen en deuren zijn naar eigen wens aan te passen. 

MAKERS VAN MOOI MAATWERK
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Tuinhuisje 
met plat dak D
510 x 300 cm

Tuinhuisje 
met plat dak E
Totaal 510 x 510 cm
Incl. terras en schuifdeur

Tuinhuisje 
met plat dak C
420 x 330 cm
Incl. schuifdeur en 2 ramen
Uitgevoerd in Padouk 

Tuinhuisje 
met plat dak H
330 x 330 cm

Tuinhuisje 
met plat dak F
810 x 390 cm
Uitgevoerd met eiken
staanders en liggers
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Tuinhuisje 
met plat dak G
780 x 390 cm
Met eiken staanders 15 x 15 cm.

Tuinhuisje 
met plat dak I
630 x 420 cm



TUINHUISJES
MET INGEBOUWD
TERRAS

Tuinhuisje met terras C
690 x 420 cm
Incl. zinken goot
Met pannendak en 
eiken balken

Tuinhuisje met terras B
540 x 390 cm
Incl. zinken goot
Met betonpannen dak en 
eiken balken

Waar een tuinhuisje voorheen voornamelijk als extra opslagplaats voor bijvoorbeeld fietsen en 
grasmaaier gebruikt werd, wordt het tegenwoordig ook steeds vaker als buitenverblijf gezien. 
Wanneer u de laatste optie of een combinatie van beide wel ziet zitten, is een tuinhuisje met veranda 
of overkapping de ideale oplossing. Op deze manier wordt de extra buitenruimte namelijk vergroot en 
kunt u, weer of geen weer, altijd droog en beschut buiten zitten.

Een tuinhuisje van Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof is op verschillende manieren uit te voeren 
met een veranda of een overkapping. Bekijk hier ons uitgebreide assortiment of informeer naar de 
mogelijkheden van uw favoriete tuinhuisje met overkapping.

Tuinhuisje met terras A
600 x 360 cm
Incl. pvc goot
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Tuinhuisje met terras D
750 x 450 cm
Incl. zinken goot, eiken balken en 
betonpannen dak.

Tuinhuisje met terras E
420 x 360 cm Luifel 180 cm 
Extra: Glas in zijgedeelte en 
hekwerkje van ca. 40 cm
Incl. gootwerk 
Met betonpannen dak

Tuinhuisje met terras F
600 x 390 cm 
Terrasafmeting 300 x 390 cm
Incl. gootwerk 

Tuinhuisje met terras I
690 x 420 cm
Incl. zinken goot
Met betonpannen dak en 
eiken balken, eventueel met
glazen schuifwand

Tuinhuisje met terras J
Totaal 450 x 390 cm
Incl. gootwerk 
en dubbele deur
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Tuinhuisje met terras H
540 x 480 cm
Incl. gootwerk, 3 ramen en
dubbele deur

Tuinhuisje met terras G
810 x 510 cm

Incl. zinken goot,
met betonpannen of gebakken pannen.



Tuinhuisje 5-hoekig 
met 3-zijdig dak
270 x 270 cm 

TUINHUISJES
5-HOEKIG

Tuinhuisje 5-hoekig met 3-,  4-  of  5-zijdig dak 

Hoe groot of hoe klein uw tuin ook is, een tuinhuisje komt altijd van pas. 
De 5-hoekige tuinhuisjes van Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof zijn ook uitstekend geschikt 
voor de wat kleinere tuin. 
Dit omdat dit soort tuinhuisjes ideaal zijn om in de hoek van de tuin te plaatsen, zonder dat er sprake 
is van ruimteverlies.

Ook onze tuinhuisjes 5-hoekig zijn leverbaar in diverse afmetingen en met verschillende daken. 
Op deze manier vindt u altijd wel een tuinhuisje dat zowel qua prijs als qua stijl bij de rest van uw 
tuin past. 

Tuinhuisje 5-hoekig 
met 4-zijdig dak A
330 x 330 cm
Extra: een dubbele deur 

Tuinhuisje 5-hoekig met 
5-zijdig dak B
270 x 270 cm

Afmetingen in  cm 
210 x 210 
240 x 240
270 x 270
300 x 300
330 x 330
360 x 360
390 x 390
420 x 420

TUINHUISJE MET 3-,  4-  OF 5-ZIJDIG DAK
Standaard met 1 glasdeur en 2 ramen.
Ramen en deuren zijn naar eigen wens aan te passen.
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Tuinhuisje 5-hoekig 
met 4-zijdig dak
330 x 240 cm

Tuinhuisje 5-hoekig met 
plat dak
270 x 270 cm

Verschillende dakvormen van tuinhuisjes 5-hoekig 
5-hoekige tuinhuisjes zijn leverbaar in drie dakvormen namelijk 3-, 4- en 5-zijdig dak. 
Een tuinhuisje met 3-zijdig dak is het meest ideaal in de hoek te plaatsen. 
Dit kunt u namelijk op de grens/afscheiding bouwen. 
Door een 4-zijdig dak toe te passen, ontstaat er een luifeltje boven de deur. 
Met een 5-zijdig dak is de afwatering naar elke zijde.

Voorfront in cm 
210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450

Diepte in cm
210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 

    

TUINHUISJE 5-HOEKIG MET ZADELDAK 
Standaard met 1 glasdeur en 2 ramen.
Ramen en deuren zijn naar eigen wens aan te passen.

Voorfront in cm 
210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 
480 - 510

Diepte in cm 
210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 

    

TUINHUISJE 5-HOEKIG MET PLAT DAK
Standaard met 1 glasdeur en 2 ramen.
Ramen en deuren zijn naar eigen wens aan te passen.

3-ZIJDIG DAK 4-ZIJDIG DAK 5-ZIJDIG DAK
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De 8-hoekige tuinhuisjes zijn standaard uitgevoerd met 2 ramen 
en een glasdeur.
Meerdere ramen zijn mogelijk. Het is ook mogelijk om te kiezen 
voor 6 in plaats van 4 ruiten in de ramen. Dubbele deur mogelijk 
vanaf 350 cm. Inclusief messing bol.

TUINHUISJES
8-HOEKIG

Diameter in cm
255 - 285 - 315 - 350 - 380 - 410 - 440
    

TUINHUISJE 8-HOEKIG 
Standaard met 1 glasdeur en 2 ramen.
Ramen en deuren zijn naar eigen wens aan te passen.

Tuinhuisje 8-hoekig B
Diameter 315 cm

Tuinhuisje 8-hoekig C
Diameter 350 cm
Extra: 4 getoogde ramen 
en getoogde dubbele deur

TUINHUISJE
8-HOEKIG OVAAL
Standaard met 1 dubbele 
deur en 2 ramen.

Ramen en deuren zijn naar 
eigen wens aan te passen. 

Afmeting in cm
350 x 250
390 x 275
430 x 300

Tuinhuisje 8-hoekig A
Diameter 255 cm
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350 x 250 cm
met dubbele glasdeur en 
2 openslaande ramen. 

TUINHUISJES MET 
AFWIJKEND DAK

Door gebruik te maken van een andere hellingshoek van het 
dak ontstaat er een geheel ander huisje dan het traditionele 
tuinhuisje.

Tuinhuisje met schilddak 
420 x 270 cm
1 dubbele glasdeur 
en 1 raam

TUINHUISJE
ASYMMETRISCH
Standaard met 1 glasdeur
en 1 raam.

Voorfront in cm 
210 - 240 - 270 - 300 - 330

Diepte in cm
210 - 240 - 270 - 300 - 330
360 - 390 - 420 - 450 

Tuinhuisje met steile
hellingshoek
300 x 270 cm

TUINHUISJE
STEILE HELLINGSHOEK
Standaard met betonpannen
dubbele deuren en luifel van 
90 cm. Steunend op 2 palen. 
 

Voorfront in cm 
210 - 240 - 270 - 300 - 330
360 - 420
Diepte in cm 
210 - 240 - 270 - 300 - 330
360 - 390 - 420    
 

Tuinhuisje asymmetrisch
300 x 210 cm
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Komt u ruimte tekort om al uw spullen op te kunnen bergen? 
Heeft u dan weleens aan een houten schuurtje gedacht? 
Houten schuurtjes creëren namelijk net dat beetje extra 
opbergruimte voor al uw spullen zoals tuingereedschap, fietsen, 
uw tuinmeubelen in de winter en het eventuele speelgoed van 
de kinderen. 

SCHUURTJES

SCHUURTJES 
STANDAARD MET 
GOLFPLATEN DAK

Voorfront in cm 
200 - 250 - 300 - 350
400 - 450 - 500 

Diepte in cm
170 - 200 - 225 - 260
290 - 330 - 390   
 

Voorfront in cm 
200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 

Diepte in cm
170 - 200 - 225 - 260 -290 - 330 - 390 
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SCHUURTJES 
STANDAARD MET 
MASTIEK DAK 

Standaard geleverd met een 
mastiek lessenaarsdak en 
1 raam en 1 deur. 
Naar keuze voor- of achterkant 
aflopend van 210-200 cm. 

Standaard geleverd met 
lessenaarsdak van 
asbestvrije golfplaten en 
1 raam en 1 deur. 
Naar keuze voor- of 
achterkant aflopend van 
210 - 200 cm.

Schuurtje A 
390 x 270 cm
Aflopend van circa 
300 - 210 cm 
Met pannendak
Ook mogelijk 
met shinglesdak

Schuurtje B
200 x 170 cm
Met gemastiekt dak 

Schuurtje C
120 x 150 cm

Een houten schuurtje van Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof
is niet alleen functioneel, maar geeft uw tuin ook een warme en 
sfeervolle uitstraling. 
De mogelijkheden wat betreft onze schuurtjes zijn enorm. 
Neem voor meer informatie of een vrijblijvend advies gerust 
contact met ons op.

SCHUURTJES
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Voorfront in cm 
120 - 150 - 180 - 210 

Diepte in cm
90 - 120 - 150 - 180 - 210 
  
 
 



Tuinhuis Douglas A 
840 x 510 cm. Dit model is gemaakt van zwarte Douglas 
potdekseldelen, incl. gebakken pannen en zinken goten.
Ook mogelijk in Douglas blank of geïmpregneerde planken.

Prieel  Douglas G
480 x 390 cm
Ook mogelijk met glaspui 3- en 4-delig.
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DOUGLAS

Waarom Douglas?

Omdat Douglas hout één van de meest duurzame 
naaldhoutsoorten van Europa is. 
Dit hout heeft een warme uitstraling en een mooie kleur en 
structuur. 
Daarnaast is het voor heel veel toepassingen geschikt en valt in 
duurzaamheidsklasse III. 
Dit hout heeft onbehandeld een zeer lange levensduur en 
heeft de eigenschap dat het na uitdroging steeds harder wordt. 
Om de oorspronkelijke kleur te behouden, kunt u het met beits 
behandelen.

Tuinhuis Douglas C
600 x 390 cm
Incl. betonpannen dak
en zinken goot

Tuinhuis Douglas B
510 x 390 cm
Incl. betonpannen dak
en zinken goot

Prieel  Douglas D
450 x 390 cm
Incl. betonpannen dak 
en zinken goot

Prieel  Douglas E
400 x 300 cm
Incl. betonpannen dak 
en zinken goot

Prieel  Douglas F
500 x 390 cm
Incl. betonpannen dak 
en zinken goot
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Een prieeltje van Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof is niet 
alleen een mooi, maar ook een praktisch verlengstuk van uw 
woning. 
Met een prieeltje kunt u namelijk optimaal genieten van 
uw tuin door er lekker in te loungen.

Onze prieeltjes zijn leverbaar in een heleboel afmetingen en 
uitvoeringen.
Een prieeltje biedt u de mogelijkheid om de voordelen van
een overkapping te combineren met het genieten van het vrije 
uitzicht dat u door middel van de open zijkanten behoudt. 
Hieronder ziet u een greep uit ons assortiment prieeltjes. 

PRIEELTJES
5- EN 8-HOEKIG

Afmetingen in cm
210 x 210 240 x 240 270 x 270 300 x 300
330 x 330 360 x 360 390 x 390

PRIEELTJE MET 3-,  4-  OF 5-ZIJDIG DAK
Standaard geleverd met 2 dichte wanden.
Naar keuze 2 wanden halfopen of met spijlen. 
Ook verkrijgbaar in 4- of 5-zijdig dak. 

Diameter in cm 
255 - 285 - 315 - 350 - 380 - 410 - 440 

PRIEELTJE 8-HOEKIG A
Standaard geleverd met 3 dichte wanden.
tevens mogelijkheid voor meerdere dichte wanden. 
Ook met ramen leverbaar. 

Diameter in cm
255 - 285 - 315 - 350 - 380 - 410 - 440

PRIEELTJE 8-HOEKIG B
Standaard geleverd 8 geïmpregneerde palen. 

300 x 300 cm

Diameter 315 cm

Diameter 440 cm
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PRIEELTJE 8-HOEKIG C
Diameter 440 cm. 3 dichte wanden,  
2 wanden met 2 ramen, 3 open wanden.

Diameter 440 cm
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PRIEELTJE 8-HOEKIG OVAAL
Standaard met 3 wanden dicht, 4 wanden half open en 
aan de voorkant ca. 30 cm half open.

Afmeting in cm
350 x 250
390 x 275
430 x 300 390 x 275 cm



Ook prieeltjes met vier hoeken zijn in vele maten en uitvoeringen 
leverbaar. Zowel met zadel-, schild-, plat dak, enzovoort.
Ook kunnen prieeltjes worden voorzien van ramen. Dus er is 
altijd wel iets mogelijk dat bij u past. 
Uw model niet erbij? Laat het ons weten.

PRIEELTJE MET ZADELDAK
Standaard geleverd met betonpannen dak en 
zinken goot.

PRIEELTJE MET SCHILDDAK
Standaard geleverd met shingles dakbedekking.

PRIEELTJE VIERKANT
Standaard geleverd met 4 geïmpregneerde palen. 

Standaard: 480 x 300 cm

300 x 300 cm
Incl. messing bol

Voorfront in cm 
390 - 450 -540 - 600 - 660 - 690 - 750 
Diepte in cm 
270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 

    

540 x 300 cm 
Uitgevoerd met eiken balken en liggers  

PRIEELTJES
4-HOEKIG
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Voorfront in cm 
300 - 330 -360 - 390 - 420 - 450 - 480 - 510 - 540
Diepte in cm 
240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420
    

Afmetingen in cm
210 x 210 240 x 240 270 x 270 
300 x 300 330 x 330 360 x 360 
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PRIEELTJE MET PLAT DAK
360 x 300 cm 
Met eiken staanders.



OVERKAPPINGEN

Wij plaatsen houten overkappingen in vele maten en uitvoeringen. 
Wij leveren iedere overkapping op maat en naar wens. 
Daarnaast is het ook mogelijk om verschillende soorten 
materiaal te gebruiken of om een lichtkoepel te laten plaatsen. 
Prijzen zijn afhankelijk van de maatvoering en de te gebruiken 
materialen. Kortom: 'mooi maatwerk'.

Overkapping A
480 x 360 cm 
In Douglas uitgevoerd.

- 32 -

Garage standaard
360 x 600 cm
Incl. 2 ramen, 1 deur en 
een stalen kanteldeur.

GARAGES

Bent u van plan om een houten garage naast of achter uw 
woning te gaan plaatsen? 
Dan bent u bij Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof
aan het juiste adres. 
Wij ontwerpen alle houten garages zelf.

Garage A
360 x 600 cm
Incl. dubbele draaideuren
244 breed en zinken goot 

Voorfront in cm 
300 - 330 - 360 - 390
420 - 450 - 480 - 510

Diepte in cm
510 - 540 - 570 - 600
700 - 800 - 900 - 1000

Garage B
Afm. 480 x 600 cm
Incl. 2 ramen, 1 deur, stalen 
kanteldeur en zinken goot
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STANDAARD CARPORT MET PLAT DAK

Standaard geleverd met geïmpregneerde palen 9x9 cm. 
Met waterwerende spaanplaat dakbeschot,
afgemastiekt met rondom 15 cm oversteek. 
Afhankelijk van de maatvoering 4 of 6 palen. 
Alle variaties zijn mogelijk. 

STANDAARD CARPORT MET ZADELDAK

Standaard geleverd met geïmpregneerde palen 9x9 cm.
Met waterwerende spaanplaat dakbeschot met shingles 
dakbedekking incl. pvc goot.
Afhankelijk van de maatvoering 4 of 6 palen. 
Alle variaties zijn mogelijk. 

Voorfront in cm 
300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 480 - 510 - 540 - 570 - 600

Diepte in cm 
300 - 330 - 360 - 390 - 420    

Uw auto wordt dag in dag uit blootgesteld aan verschillende 
weersinvloeden. Om uw auto hier tegen te beschermen zijn onze 
houten carports ideaal. Het grote voordeel van een houten carport 
is dat uw auto droog staat waardoor deze én langer meegaat én 
minder onderhoud vergt.

De houten carports van Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof
zijn meestal maatwerk. 
Hierdoor bent u verzekerd van een carport die perfect past op de 
plek die u voor ogen had. 
Wij maken graag vrijblijvend een offerte.

CARPORTS

Voorfront in cm 
300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 480 - 510 - 540 - 570 - 600

Diepte in cm 
300 - 330 - 360 - 390 - 420    
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VOORBEREIDING
Voorbereidende werkzaamheden
Heeft u bij ons het tuinhuisje, prieeltje of schuurtje gevonden dat 
voldoet aan uw wensen? Wij komen het graag bij u plaatsen. 
Voordat het zover is, dient er door u nog wat voorbereidend werk 
gedaan te worden.

Op de plek waar het bouwwerk komt te staan, moet u zelf over 
de gehele oppervlakte ca. 30 cm uitgraven. 
Daarna vult u de uitgegraven plaats met schoon vulzand 
(zogenaamd geelzand). 
En verder: bijna ieder bouwwerk heeft een dakoversteek. Houd 
hier rekening mee bij het graven. 
Laat een dak nooit oversteken boven het erf van uw buren. 
Zit uw werk erop? 
Dan is het onze beurt en komen wij graag het bouwwerk plaatsen.

LAAT U INSPIREREN DOOR DE   
MAKERS VAN MOOI MAATWERK
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GRAAG TOT ZIENS
BIJ DE MAKERS VAN

MOOI MAATWERK

Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof
Schansweg 13
5758 RG Neerkant (Noord-Brabant)

T: +31 (0)77 - 466 14 43
E: info@tuinhuisjescentrum.nl 
I: www.tuinhuisjescentrum.nl


