
Aluminium & hout
#1610698378494721
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Buitenverblijf Allure

Spannende 
combinatie 

De combinatie van aluminium 
met hout geeft een eigentijds 
gevoel aan de tuin. Modern, 
maar toch rustiek door de 
uitstraling en structuur van 
het hout.

Kenmerken & opties

• Aluminium framewerk in de kleur gitzwart (RAL9005)

• Aluminium staanders 12x12 cm.

• Aluminium ringbalken 12x16,5 cm.

• Dakbeschot: douglas of vuren.

• Gordingen: douglas of vuren.

• Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking en lijm 

voor bevestiging.

• Geïntegreerde aluminium dakgoot en afvoer.

Je bepaalt zelf de indeling door te spelen met wanden. 

Ga naar de configurator en maak je eigen tuindromen 

werkelijkheid. Voor de stabiliteit van de constructie 

zijn wanden noodzakelijk. Zorg daarom altijd voor 

minimaal één wand aan de voor -of achterkant en 

daarnaast één wand aan de zijkant.

Wanden

De basis van de Allure is altijd zwart (RAL 9005), maar 

de materiaalsoort en kleur van het dakbeschot en de 

gordingen kan je zelf bepalen. Maak een keuze uit 

onderstaande materialen en kleuren.

Modulair

Beschikbaar in: 

Vuren K
le

ur
en

01 02 04 05 06

Beschikbaar in: 

Douglas K
le

ur
en

01 02 09

Als je liefhebber bent van moderne vormgeving zonder 

poespas dan is de Allure helemaal waar jij naar op zoek bent 

in een buitenverblijf. De aluminium basis is gitzwart gecoat 

(RAL 9005) en daardoor helemaal passend bij de industriële 

trends die we nu zien in de woonbladen. Zo creëer je met 

gemak binnen en buiten dezelfde sfeer. 

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf 
met de volgende keuzemogelijkheden:
• Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

• Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

• Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

1 Segment
#1610108095493570

2 Segmenten
#1610108158133800

3 Segmenten
#1610108173567894

Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).
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Plafond
Je verkrijgt een extra nette en strakke 

uitstraling wanneer je een plafond in het 

buitenverblijf Allure plaatst. Dit is een 

maatwerkuitbreiding die we op aanvraag 

graag voor jou maken. Informeer hiernaar 

bij onze dealers.

De voordelen van aluminium
De alumiunum constructie heeft 

een aantal voordelen. Aluminium is 

onderhoudsvrij, dit maakt het een 

perfecte basis om mee te starten. 

Daarnaast biedt het de mogelijkheid om 

de waterafvoer te verbergen, deze zit 

namelijk geïntegreerd in de staanders. 

Zo combineren we het mooie met het 

functionele.

Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle 

samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

Prijsindicatie 

€ 8.104,-

Prijsindicatie 

€ 9.111,-

Prijsindicatie 

€ 8.910,-

Stel dit verblijf samen 
in onze configurator.
Scan de QR-code

Of voer de volgende code in: #1610105667085882
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.

#1610105853498388

#1610105915412562

Monteer tijdens de 

opbouw ook spotjes, 

zo kun je de snoeren 

mooi wegwerken 

in de wand en 

maak je jouw eigen 

buitenwoonkamer nog 

sfeervoller.

Ben je geïnteresseerd of 

wil je graag meer informatie? 

Kijk op www.hillhout.nl voor 

een dealer bij jou in de buurt.

Enkele kant-en-klare 
samenstellingen

L Diepte 305 cm

XL Diepte 355 cm

22 23

A
lu

m
in

iu
m

 &
 h

ou
t

Allure

XL

328.5

L

278.5

2
2
4

302.5 352.4

2
2
4

Allure

XL

328.5

L

278.5

2
2
4

302.5 352.4

2
2
4



Buitenverblijven
#1610698536096063
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Buitenverblijf Premium

• Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

• Verkrijgbaar in 3 dieptematen: 310, 360 of 400 cm.

• Totale hoogte: 260 cm.

• Hoogte wanden: 224 cm.

• Massieve douglas staanders, of vuren duplo 

verlijmde staanders: 14x14 cm.

• Massieve ringbalken: 6,5x14 cm.

• Robuuste gordingen: 6,5x14 cm.

• Rechte schoren: 6,5x14 cm.

• Dakbeschot: 1,6x9,5 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm (douglas).

• Boeiboorden: 2,8x12,5 cm (totaal 25,5 cm hoog).

• Afdeklijsten: 1,8x7 cm.

• Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking,  

lijm voor bevestiging en dakdoorvoer met zijuitloop.

• Exclusief hemelwaterafvoer.

1 Segment
#1610108311579051

2 Segmenten
#1610108329235711

3 Segmenten
#1610108346260749

4 Segmenten
#1610108375333444

Modulair

27

Beschikbaar in: 

Vuren K
le

ur
en

01 02 04 05 06

Beschikbaar in: 

Douglas K
le

ur
en

01 02 09

Een mooie overkapping of een tuinhuis realiseer je zo 

met deze alleskunner. Het buitenverblijf Premium heeft 

een landelijke stijl en is gemakkelijk in te delen naar eigen 

wens. Zo kan je gemakkelijk een berging creëren voor wat 

extra opslagruimte, maar ook een meer open variant met 

bijvoorbeeld glazen puien en schuifwanden. Het verblijf is 

de basis, de exacte invulling is aan jou.

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf 
met de volgende keuzemogelijkheden:
• Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

• Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

• Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Slimme 
alleskunners 

Buitenverblijven met plat dak 
hebben als groot voordeel dat 
je zelf je indeling kunt bepalen. 
Wel of geen bergruimte, open 
of gesloten.

Kenmerken & opties

Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).
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Spelen met licht
Wanneer je wil kunnen spelen met de 

lichtinval kan je ervoor kiezen shutters te 

plaatsen in jouw buitenverblijf. Het effect 

dat je krijgt als de zon door de shutters 

schijnt is prachtig. De lamellen zijn te 

verstellen, waardoor je gemakkelijk wat 

meer of minder licht door laat komen. 

Scan de QR code en je gaat gelijk naar de gewenste samenstelling in onze 

configurator. Hier kan je vervolgens je tuinverblijf nog verder personaliseren 

naar jouw wens. Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle 

samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt. 

Prijsindicatie 

€ 3.844,-
Prijsindicatie 

€ 3.488,-

Prijsindicatie 

€ 10.679,-
Prijsindicatie 

€ 6.709,-

Prijsindicatie 

€ 8.805,-
Prijsindicatie 

€ 7.151,-

Stel dit verblijf samen 
in onze configurator.
Scan de QR-code

Of voer de volgende code in: #1610089234795798
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.

#1610095282310368

# 1610025922470463

#1610095212490254

#1610095695094643#1610095501416718

Enkele kant-en-klare
samenstellingen

Massieve douglas staanders, 
of vuren duplo verlijmde staanders

L Diepte 310 cm

XL Diepte 360 cm

XXL Diepte 400 cm
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Lishan en Sjef wisten precies wat ze 

wilden. Een verblijf over de volle breedte 

van de tuin, met een deel om te zitten 

en genieten en een deel als berging. 

“Via een lokale leverancier viel onze 

keuze al snel op Hillhout”, vertelt Lishan. 

“Vooral vanwege het modulaire systeem, 

want daarmee konden we al onze 

wensen waarmaken. Een glazen wand 

aan de zijkant, een glazen schuifpui aan 

de voorzijde, speelse houten lamellen 

voor een mooie lichtinval én wat privacy. 

Ja, en vanwege de looks natuurlijk. 

Het oog wil ook wat.”

Een plek voor het hele gezin
Ze vielen er meteen voor; de combinatie 

van het warme hout en de strakke, 

donkere kozijnen en wanden. 

“Het straalt een moderne luxe uit. 

En een gezellige warmte. De stijl sluit 

ook prachtig aan op de inrichting 

van onze woning”, vertelt Lishan. 

“Het verblijf is echt een aanvulling op 

ons huis. Een plek waar ik in alle rust 

"De jongens zien het echt als hun plek, 

om te chillen en gamen met vrienden”

“Een heerlijke 
plek om te zitten, 
tot ver in de avond”

Een buitenhuis in de stad. Zo voelt het echt 
wel voor Lishan en Sjef. Hun Hillhout is een 
topkeuze, aldus de twee trotse eigenaren 
van het zelf samengestelde buitenverblijf. 
“Echt een verlengstuk van onze woning én 
een fijne hangplek voor onze jongens.”

Lishan & Sjef en hun drie zoons, Eindhoven

30

Story

een kop thee drink, waar mijn man een krantje leest 

en waar we eten met onze jongens of een wijntje 

drinken met vrienden.”

Het buitenverblijf staat achterin de ruime, zonnige 

tuin. Het gezin kijkt erop uit vanuit de woonkamer. 

“Ja, dat is een heel fijn uitzicht. De tuin is groot, dus 

het verblijf staat een aardig eindje van het huis. 

Dat heeft zo zijn voordelen met drie jonge zoons”, 

vertelt Lishan met een lach. “De jongens zien het 

echt als hun plek, om te chillen met vrienden. 

Er staat een voetbaltafel, een tv met spelcomputer. 

Ze brengen er heel wat tijd door!”

Of er voor Lishan en Sjef tijd overblijft om samen 

van het verblijf te genieten? “Jazeker, dankzij de 

glazen schuifwand is het ook in het najaar een 

heerlijke plek om te zitten, tot ver in de avond. 

Die rust is heerlijk, zo achterin de tuin.”
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Hoekmodel Premium

• Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

• Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 310 of 400 cm.

• Totale hoogte: 260 cm.

• Hoogte wanden: 224 cm.

• Massieve douglas staanders, of vuren duplo 

verlijmde staanders: 14x14 cm.

• Massieve ringbalken: 6,5x14 cm.

• Robuuste gordingen: 6,5x14 cm.

• Rechte schoren: 6,5x14 cm.

• Dakbeschot: 1,6x9,5 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm (douglas).

• Boeiboorden: 2,8x12,5 cm (totaal 25,5 cm hoog).

• Afdeklijsten: 1,8x7 cm.

• Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking,  

lijm voor bevestiging en dakdoorvoer met zijuitloop.

• Exclusief hemelwaterafvoer.

33

Beschikbaar in: 

Vuren K
le

ur
en

01 02 04 05 06

Beschikbaar in: 

Douglas K
le

ur
en

01 02 09

Een hoekmodel is bij uitstek geschikt voor dat gezellige 

hoekje in de tuin. Een plek om te genieten van de kleine 

momentjes die het leven zo mooi maken. Ook ons 

hoekmodel kan je compleet maken door deze in te delen 

met wanden en bijvoorbeeld hekwerken. Zo wordt de tuin 

echt jouw eigen plek met je eigen stijl.

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf 
met de volgende keuzemogelijkheden:
• Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

• Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

• Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Knusse hoekjes 

Dat geluk in een klein hoekje 
kan zitten mag duidelijk zijn. 
Deze hoekmodellen laten zich 
gemakkelijk omtoveren tot een 
klein tuinparadijsje.

Kenmerken & opties

Hoekmodel
# 1610108551557644

Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).
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Schoren
Naast het feit dat schoren uiteraard 

nodig zijn voor de stevigheid van de 

constructie, geven ze ook een robuuste 

uitstraling mee aan het buitenverblijf. 

Om de doorgang zo groot mogelijk 

te houden zijn de schoren aan de 

afgeschuinde voorzijde weggelaten.

Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle 

samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

Prijsindicatie 

€ 2.898,-

Prijsindicatie 

€ 2.838,-

Prijsindicatie 

€ 3.970,-

Stel dit verblijf samen 
in onze configurator.
Scan de QR-code

Of voer de volgende code in: #1610623098867851
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.

#1610623120148567

#1610623139315764

Poeren zorgen voor 

een solide basis.

Enkele kant-en-klare 
samenstellingen

L Diepte 310 cm

XXL Diepte 400 cm
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“De overkapping 
heeft al veel 
gezellige momenten 
gebracht.”

Een grote boom stond er eerst. 
Eigenlijk zonde van de ruimte, en het 
was ook nog de zonnigste hoek van 
de tuin. Herman en Ineke hadden een 
beter idee én een lang gekoesterde 
wens: een buitenverblijf. “Het klinkt 
misschien cliché, maar we hadden 
dit echt eerder moeten doen!”

Herman en Ineke, Uden Al jaren waren ze ernaar op zoek, 

de perfecte overkapping. Van een 

lokale dealer kregen ze een Hillhout 

catalogus, daar stond hij in: het 

hoekmodel met plat dak én schuine 

hoek. “We wilden geen standaard 

rechttoe-rechtaan buitenverblijf”, 

vertelt Herman. “Die schuine hoek 

deed het ‘m voor ons. En het verblijf 

had precies de goede afmetingen, 

vier bij vier meter. Alle ruimte om te 

genieten!”

Solide én slim
Van de poeren in de grond tot de laatste 

lat op het platte dak; Herman zette 

de overkapping zelf neer. “Ik had mijn 

zonen al eens geholpen bij het bouwen 

en verbouwen van hun woningen, de 

handigheid zit dus wel in de vingers. 

Maar met iets minder ervaring had ik dit 

bouwpakket ook prima kunnen neerzetten. 

Het werd geleverd met heldere 

beschrijvingen. Naast een solide ook 

nog eens een slim systeem dus.”

“Zo’n overdekte leefplek in je 

achtertuin, daar maak je gewoon 

veel gebruik van.”

Story

Serre in de zon
Inmiddels hebben Herman en Ineke al een lange, 

mooie zomer meegemaakt in hun overkapping. 

Of hun ‘serre in de achtertuin’, zoals ze de aanwinst 

ook wel noemen. “Het voegt echt iets toe aan ons 

huis, aan hoe we wonen. Zo’n overdekte leefplek in 

je achtertuin, daar maak je gewoon veel gebruik van. 

’s Ochtends, ‘s middags, 's avonds – elk moment is 

goed. Lekker in de zon, uitrusten na het sporten, even 

een kop koffie. Een heerlijke plek, vinden we het!”

Ook de kleinkinderen van Herman en Ineke 

vermaken zich goed in de achtertuin. “Ze kruipen 

hier graag even bij ons op de loungebank. Gezellig 

samen kletsen. Of even wiegen in de hangmat aan de 

andere kant van de tuin. Ja, de overkapping heeft al 

heel wat mooie momenten én gezelligheid gebracht.”
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Buitenverblijf Excellent

• Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

• Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 310 of 400 cm.

• Totale hoogte: 246 cm.

• Doorloophoogte 224 cm.

• Hoogte wanden: 224 cm.

• Duplo verlijmde staanders: 14x14 cm.

• Staanders uitgevoerd met pen-gat verbindingen.

• Duplo verlijmde ringbalken: 14x14 cm.

• Robuuste gordingen: 6,5x14 cm.

• Ringbalken en gordingen zijn uitgevoerd met 

zwaluwstaartverbindingen.

• Getoogde schoren: 6,5x14 cm.

• Dakbeschot: 1,6x9,5 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm 

(douglas).

• Boeiboorden: 2,8x19,5 cm en 2,8x9,5 cm.

• Afdeklijsten: 2,8x5,8 cm.

• Inclusief aluminium daktrim.

• Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking,  

lijm voor bevestiging en verticale dakdoorvoer.

• Exclusief hemelwaterafvoer.

Beschikbaar in: 

Vuren K
le

ur
en

04 05 06

Beschikbaar in: 

Douglas K
le

ur
en

09

Een prachtig buitenverblijf met plat dak. Dit verblijf wordt 

ook wel tuinkamer genoemd, omdat hij elegant oogt 

en erg veelzijdig is. Het tuinverblijf is gemakkelijk op te 

bouwen door de pen-gat- en zwaluwstaartverbindingen 

in de constructie. Je krijgt hiermee vrijwel onzichtbare 

verbindingen. Kortom, een verfijnde afwerking.

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf 
met de volgende keuzemogelijkheden:
• Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

• Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

• Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Strakke
vormgeving

Hét vlaggenschip onder de 
buitenverblijven met plat dak. 
Elegant, veelzijdig en van 
uitmuntende kwaliteit.

Impregneren is vanwege zwaluwstaartverbinding niet mogelijk.

Kenmerken & opties

1 Segment
#1610111727537824

2 Segmenten
#1610111703865755

3 Segmenten
#1610111776625571

Modulair

Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).

38

B
ui

te
nv

er
bl

ijv
en



Hillhout Excellent
Betekent topkwaliteit en extra gemakkelijk 

bouwen. De gordingen worden gemonteerd 

door middel van zwaluwstaartverbindingen, 

de ringbalken met behulp van pen-

gatverbindingen. Deze eeuwenoude 

ambachtelijke werkwijze zorgt voor een 

gemakkelijke en onzichtbare verbinding.

Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle 

samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

Prijsindicatie 

€ 4.682,-

Prijsindicatie 

€ 6.403,-

Prijsindicatie 

€ 14.991,-

Stel dit verblijf samen 
in onze configurator.
Scan de QR-code

Of voer de volgende code in: #1610096533656428
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.

#1610096685498840

#1610097490322370

Ben je geïnteresseerd of 

wil je graag meer informatie? 

Kijk op www.hillhout.nl voor 

een dealer bij jou in de buurt.

Enkele kant-en-klare 
samenstellingen

Zwaluwstaartverbinding

L Diepte 310 cm

XXL Diepte 400 cm
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Buitenverblijf Prestige

• Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

• Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 360 of 500 cm.

• Totale hoogte: 269 cm.

• Doorloophoogte: 224 cm.

• Dakoverstek romdom: 40 cm.

• Duplo verlijmde staanders: 14x14 cm.

• Duplo verlijmde ringbalken: 14x14 cm.

• Robuuste gordingen: 7x22 cm.

• Rechte schoren: 12x12 cm.

• Dakbeschot: 1,6x9,5 cm (vuren)  

of 1,6x11,6 cm (douglas)

• Boeiboorden: 2,8x19,5 cm en 2,8x9,5 cm.

• Inclusief aluminium daktrim.

• Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking,  

lijm voor bevestiging en verticale dakdoorvoer. 

Exclusief hemelwaterafvoer.

• Grote schroeven worden ambachtelijk afgedekt 

met doken.

Het buitenverblijf Prestige is een imposante verschijning. 

Zeer robuust uitgevoerd met extra dikke staanders en 

gordingen. De grotere gebintschroeven worden mooi 

weggewerkt achter sierdoken. Dit buitenverblijf biedt 

genoeg ruimte voor een heerlijke zomer BBQ, lekker samen 

tafelen en daarna nagenieten in de loungehoek. Het kan 

allemaal, laat je fantasie de vrije loop en maak je eigen 

samenstelling met behulp van onze online configurator.

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf 
met de volgende keuzemogelijkheden:
• Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

• Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

• Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Robuust
tuinparadijs

Met een landelijke uitstraling 
en zeer robuuste uitvoering is 
het buitenverblijf Prestige één 
van de paradepaardjes uit ons 
assortiment. Een vorstelijke 
aanwinst voor elke tuin!

43

Beschikbaar in: 

Vuren K
le

ur
en

01 02 04 05 06

Beschikbaar in: 

Douglas K
le

ur
en

01 02 09

Kenmerken & opties

2 Segmenten
#1610111997929857

3 Segmenten
#1610112015332693

4 Segmenten
#1610112033660622

Modulair

Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).
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Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle 

samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

Prijsindicatie 

€ 8.217,-

Prijsindicatie 

€ 11.412,-

Prijsindicatie 

€ 19.927,-

Stel dit verblijf samen 
in onze configurator.
Scan de QR-code

Of voer de volgende code in: #1610699275655830
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.

#1610699302680840

#1610699325759580

Enkele kant-en-klare 
samenstellingen

Extra bergruimte
Vaak wordt er tijdens het indelen 

van een buitenverblijf gekozen voor 

het plaatsen van een huisje aan een 

zijkant van het verblijf. Hiermee creëer 

je extra bergruimte voor bijvoorbeeld 

tuinstoelen, een grasmaaier, of ander 

tuingereedschap. 

Als je grote spullen of bijvoorbeeld een 

bakfiets de berging in wil kunnen rijden 

is het een goed idee om dubbele deuren 

te kiezen. Zo kan je gemakkelijker in- en 

uitrijden. Onze deuren zijn uitgevoerd 

zonder drempel om dit nog gemakkelijker 

te maken.

XXL Diepte 500 cm

XL Diepte 360 cm

Verfraai jouw 

buitenverblijf met 

bijvoorbeeld extra 

wanden, een glazen 

schuifdeur of een 

industriële glaspui.

Robuuste doken
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Buitenverblijven aan huis
#1610699072619341
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• Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

• Verkrijgbaar als hoekmodel of als recht model in 

3 dieptematen: 310, 360 of 400 cm.

• Totale hoogte: 261 cm.

• Hoogte wanden: 224 cm.

• Massieve douglas staanders, of vuren duplo 

verlijmde staanders: 14x14 cm.

• Staanders muurzijde 6,5x14 cm.

• Massieve ringbalken: 6,5x14 cm.

• Robuuste gordingen: 6,5x14 cm.

• Rechte schoren: 6,5x14 cm.

• Dakbeschot: 1,6x9,5 (vuren) of 1,6x11,6 (douglas).

• Boeiboorden: 2,8x12,5 cm (totaal 25,5 cm hoog).

• Afdeklijsten: 1,8x7 cm.

• Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking,  

lijm voor bevestiging en dakdoorvoer met 

zijuitloop.

• Exclusief hemelwaterafvoer.

• Inclusief knelstrip.

Kenmerken & opties

Beschikbaar in: 

Vuren K
le

ur
en

01 02 04 05 06

Beschikbaar in: 

Douglas K
le

ur
en

01 02 09

1 Segment
#1610112522936043

2 Segmenten
#1610112563885490

3 Segmenten
#1610112580575093

Modulair

Buitenverblijven 
aan huis Premium

Met een buitenverblijf aan huis wordt buiten echt binnen en 

kan je langer genieten van je tuin. Door industriële glaspuien 

toe te voegen of een glazen schuifwand creëer je een 

beschut plekje, maar behoud je de vrije blik op de tuin en 

dus dat echte buitenlevengevoel.

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf 
met de volgende keuzemogelijkheden:
• Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

• Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

• Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Buiten 
wordt binnen

Wil je een buitenverblijf direct 
aan huis? Dat maken we graag 
voor je! Afhankelijk van jouw 
keuzes kun je een deel van 
je tuin bij jouw woonkamer 
trekken.

Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).
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Hiernaast staan een aantal 

voorbeeldsamenstellingen. Dit zijn 

natuurlijk niet onze enige modellen! 

Er is nog veel meer mogelijk. 

Wanneer één van deze modellen je 

aanspreekt kan je de QR code scannen. 

Je komt direct bij het betreffende 

model terecht in onze configurator. 

Je kunt ook zelf jouw eigen 

droomverblijf samenstellen. Ga dan 

naar www.hillhout.nl/ontwerp-je-eigen-

buitenverblijf. Klaar met samenstellen? 

Ga dan naar één van onze dealers, zij zijn 

onze experts en kunnen je helpen met 

het bestellen en eventueel opbouwen van 

jouw buitenverblijf. 

Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle 

samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

Prijsindicatie 

€ 3.223,-

Prijsindicatie 

€ 3.912,-

Prijsindicatie 

€ 8.562,-

Hoger graag!
Nieuwbouwhuizen zijn vaak 

hoger dan onze standaard 

maatvoering. Daarom bieden we 

onze tuinverblijven aan huis ook 

verhoogd aan. Dit is maatwerk, 

vraag onze dealers naar de 

mogelijkheden.

Stel dit verblijf samen 
in onze configurator.
Scan de QR-code

Of voer de volgende code in: #1610102728071621
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.

#1610102816460198

#1610102925669159

De wanden kunnen 

in dezelfde of in 

afwijkende kleur

worden gespoten.

Ben je geïnteresseerd of 

wil je graag meer informatie? 

Kijk op www.hillhout.nl voor 

een dealer bij jou in de buurt.

Enkele kant-en-klare 
samenstellingen

L Diepte 310 cm

XL Diepte 360 cm

XXL Diepte 400 cm

Op aanvraag kan jouw verblijf 
hoger worden gemaakt! TI

P
!
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Mathijs heeft hart voor hout, dat is 

duidelijk. Hij werkt dagelijks met de 

mooiste houtproducten, woont met zijn 

gezin in een zelfgebouwde houtskelet 

woning én bezit sinds kort een houten 

overkapping. “Een Hillhout Buitenverblijf 

Aan huis Premium in vuren, om precies 

te zijn”, vertelt Mathijs met een knipoog 

én met zichtbare trots. Dat laatste is 

natuurlijk omdat hij de overkapping 

eigenhandig bouwde.

Snel voor elkaar
Zo’n vijf jaar wonen Mathijs, Berit en hun 

drie kinderen nu in het houten huis. 

Met de donkere, robuuste rabatdelen 

op de gevel en de witte kozijnen is de 

woning echt een blikvanger. Daar hoort 

natuurlijk een overkapping bij die het huis 

eer aan doet. “En waar we met het hele 

gezin van kunnen genieten, het liefst het 

hele jaar door”, vult Mathijs aan. Hij zocht 

al een paar jaar naar dé overkapping. 

Toen hij bij Hillhout aan de slag ging, 

vond hij hem.

“Samen een kop koffie drinken, 

warme chocolademelk voor de kids 

én met elkaar rond de buitenhaard”

Story

“Buitenhaard, buiten-
keuken, buiten zijn. 
Laat de seizoenen 
maar komen!”

Hou je van hout, dan zit je goed bij 
Hillhout. Dat weet Mathijs als geen 
ander. Hij is namelijk salesmanager bij 
Hillhout. En als je dán zoekt naar een 
mooie overkapping voor bij je eigen 
huis, dan is de keuze snel gemaakt.

Mathijs, Berit & kinderen Dex, 
Lenne en Lori, Lierop

“Onze woning is door mijn broer gebouwd, want voor 

zo’n groot project ben ik – durf ik best toe te geven – 

niet handig genoeg. Maar de overkapping durfde ik wél 

zelf aan. Voor iemand met twee linkerhanden is zo’n 

kant-en-klaar bouwpakket goed te doen. Trouwens, 

met een beetje boerenverstand en de juiste spirit kan 

iedereen het!” Mathijs zette de overkapping in een 

paar dagen neer, samen met een collega en twee 

vrienden. Dat deden zij begin december. 

“Inderdaad, best fris buiten, maar het ging allemaal 

heel snel. Het bouwpakket komt met duidelijke 

instructies, de onderdelen waren al dekkend geverfd. 

Het is bouwen, een beetje afwerken, aankleden met 

leuke spullen en dan genieten!”

Koffie, chocolademelk en lange avonden
Genieten van de ‘seizoensverlenger’, zoals Mathijs de 

overkapping noemt, dat doet het gezin zeker. “Ook in het 

najaar en zelfs in de winter is het een fijne plek, zo in deze 

hoek van ons huis. Samen een kop koffie drinken, warme 

chocolademelk en marshmallows voor de kids. En als straks 

de buitenhaard is aangelegd, zullen we hier nóg vaker zitten. 

Misschien ook nog wel een buitenkeuken erbij... Ik zie heel 

wat gezellige momenten aankomen!”
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• Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

• Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 310 of 400 cm.

• Totale hoogte: 246 cm.

• Doorloophoogte 224 cm.

• Hoogte wanden: 224 cm.

• Duplo verlijmde staanders: 14x14 cm.

• Staanders muurzijde 6,5x14 cm.

• Staanders uitgevoerd met pen-gat verbindingen.

• Duplo verlijmde ringbalken: 14x14 cm.

• Ringbalken en gordingen zijn uitgevoerd met 

zwaluwstaartverbindingen.

• Robuuste gordingen: 6,5x14 cm.

• Getoogde schoren: 6,5x14 cm.

• Dakbeschot: 1,6x9,5 (vuren) of 1,6x11,6 (douglas).

• Boeiboorden: 2,8x19 cm.

• Afdeklijsten: 2,8x5,8 cm.

• Inclusief aluminium daktrim

• Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking,  

lijm voor bevestiging en verticale dakdoorvoer.

• Exclusief hemelwaterafvoer. 

• Inclusief knelstrip

Beschikbaar in: 

Vuren K
le

ur
en

04 05 06

Beschikbaar in: 

Douglas K
le

ur
en

09

Impregneren is vanwege zwaluwstaartverbinding niet mogelijk.

Kenmerken & opties

1 Segment
#1610112833335427

2 Segmenten
#1610112798845013

3 Segmenten
#1610112858155985

Modulair

Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).

Buitenverblijven 
aan huis Excellent
Hoe fijn is het als je vanuit het huis direct in de gezellige 

buitensfeer van een buitenverblijf aan huis stapt? De grens 

van binnen naar buiten vervaagt steeds meer. Dat kan je 

versterken door de buitenruimte dezelfde styling mee te 

geven als binnen. Zo is jouw buitenverblijf aan huis een 

echte aanwinst voor jouw thuis.

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf 
met de volgende keuzemogelijkheden:
• Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

• Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

• Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Eindeloos 
genieten

Hét vlaggenschip onder de 
buitenverblijven aan huis.
Elegant, veelzijdig en van 
uitmuntende kwaliteit.
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Hiernaast staan een aantal 

voorbeeldsamenstellingen. 

Dit zijn natuurlijk niet onze enige 

modellen! Er is nog veel meer 

mogelijk. Wanneer een van deze 

modellen je aanspreekt kan je de 

QR code scannen. Je komt direct 

bij het betreffende model terecht 

in onze configurator. Je kunt ook 

zelf jouw eigen droomverblijf 

samenstellen, ga dan naar 

www.hillhout.nl/ontwerp-je-

eigen-buitenverblijf. Klaar met 

samenstellen? Ga dan naar een 

van onze dealers, zij zijn onze 

experts en kunnen je helpen 

met het bestellen en eventueel 

opbouwen van jouw buitenverblijf. 

Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle 

samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

Prijsindicatie 

€ 3.680,-

Prijsindicatie 

€ 4.483,-

Prijsindicatie 

€ 9.914,-

Hoger graag!
Nieuwbouwhuizen zijn vaak hoger dan onze standaard 

maatvoering. Daarom bieden we onze tuinverblijven 

aan huis ook verhoogd aan. Dit is maatwerk, vraag onze 

dealers naar de mogelijkheden.

Stel dit verblijf samen 
in onze configurator.
Scan de QR-code

Of voer de volgende code in: #1610104277192525
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.

#1610104329636383

#1610104378634840

Enkele kant-en-klare 
samenstellingen

L Diepte 310 cm

XXL Diepte 400 cm

Bekijk ons tuinmeubilair
op www.hillhout.nl. TI

P
!

Op aanvraag kan jouw verblijf 
hoger worden gemaakt! TI

P
!
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