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De mooiste tuinconstructies
Vanuit een gedeeld verlangen naar gezelligheid en authenticiteit groeide 
’t Landhuys uit tot een begrip voor de mooiste tuinconstructies.
Voor alle houten bijgebouwen hanteert ’t Landhuys consequent de au-
thentieke landelijke, Engelse stijl.

Wij garanderen een duurzaam eindresultaat
Een prachtig poolhouse langs uw zwembad, een privaat buitenkantoor 
in uw tuin, een gezellig overdekt terras, een buitenkeuken, een stijlvolle 
overkapping voor uw jacuzzi tot zelfs een volledig uitgerust buitenverblijf 
met wellness faciliteiten. Een carport die naadloos in uw tuin past. Zelfs 
paardenstallen of schuthokken… Wij vertalen uw dromen naar een uniek 
ontwerp in de Engelse stijl waarin we ons al jarenlang specialiseren. Wij 
gebruiken uitsluitend hoog kwalitatief hout zoals Franse eik en lariks 
en werken volgens een ambachtelijke bouwmethode waarbij handwerk 
nog steeds centraal staat. Deze aanpak garandeert een duurzaam 
eindresultaat. Met de jaren stijgt alleen maar de uitstraling van onze 
bijgebouwen. De ziel van een houten bijgebouw laten leven en beleven: 
dat is de filosofie van ’t Landhuys.

een UNIEK  bu i ten leven met
 
              een HOUTEN bi jgebouw

Landelijke stijl of Engelse stijl:
het blijft onversneden en puur.
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De mensen voelen zich persoonlijk aangesproken door onze natuurlijke materialen

 Houten bijgebouwen

 Smeedwerk

 Interieur

 Accessoires

 Totaalprojecten
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  Poolhouses

  Guesthouses

  Carports en garages

  Overkappingen

  Garden rooms

  Covered terraces

Een uniek ontwerp
‘t Landhuys tovert met een exclusief houten bijgebouw uw achtertuin om tot een 
plek waar u elke dag heerlijk ontstresst. Elke realisatie van ’t Landhuys is uniek. Wij 
hebben geen vaste standaardmodellen maar ontwerpen steeds op maat. Werkelijk 
alles kan. Elk ontwerp start vanuit een blanco blad papier. Wij vertrekken altijd vanuit 
uw dromen, wensen en verlangens.

Exclusieve uitstraling
De houten muren en een dakbedekking uit riet of tegelpannen staan garant voor 
authenticiteit en gezelligheid. Al vanaf de eerste minuut bieden onze houten bijge-
bouwen een meerwaarde aan elke tuin en woning. Wij bouwen zowel losstaande 
gebouwen als aansluitende constructies aan uw al bestaande woning. Bij ons kunt 
u rekenen op maatwerk.

Houten bijgebouwen.
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Smeedijzeren ramen en deuren
Uiteraard zorgen wij ook voor de naadloze afwerking van uw 
houten bijgebouw. De sfeervolle details, zoals een smeedij-
zeren ossenoog, verhogen de exclusieve uitstraling omwille 
van hun karakter. Ramen zijn een belangrijk onderdeel voor 
elk huis of bijgebouw.

De toegang tot de tuin krijgt meer uitstraling dankzij een 
deur in smeedijzer. Smeedijzeren ramen en deuren geven 
een optimale lichtinval. U kunt kiezen uit een waaier afwer-
kingsmogelijkheden.

Net als onze bijgebouwen in eik of lariks zijn onze ramen en 
deuren voorbeelden van maatwerk en vakmanschap.

Pure klasse
Een serre of orangerie geeft zoals een van onze bijgebou-
wen een mooie meerwaarde aan uw woning.

Proef het buitenleven doorheen alle seizoenen in een oran-
gerie ingericht als leefruimte, losstaand of aangebouwd aan 
uw woning of bijgebouw. Ontdek de charme van tuinieren in 
een stijlvolle serre.

Een smeedijzeren serre of orangerie van ’t Landhuys straalt 
pure klasse uit.

Ambachtelijk smeedwerk 

draagt bij tot onze

authentieke bouwstijl.

O n t d e k  h e t  b u i t e n l e v e n  o p n i e u w  m e t  ‘ t  L a n d h u y s
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De volledige interieurafwerking en inrichting
Onze dienstverlening kan nog verder gaan, met inbegrip van de volledige interieurafwerking en inrichting. 
U bepaalt de graad van afwerking die ’t Landhuys op zich neemt.

Naast de volledige afwerking – van vloerwerken, sanitair tot en met de schilderwerken – kunt u ons in-
schakelen voor het volledige interieur en de binnenaankleding. Volledig passend binnen het project zoeken 
wij na overleg met u de geschikte meubelen, tuinmeubelen, binnen- en buitenverlichting of richten wij uw 
bar of mezzanine in.

Sfeer, warmte en gezelligheid zijn ons uitgangspunt. Uw houten bijgebouw zal in alle jaargetijden een 
uitvalsbasis van ontspannen en genieten zijn.

Een bijgebouw voor alle jaargetijden.
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Volledige realisaties door 

een team opgeleide vaklui. 

Helemaal tevreden
Na een eerste kennismakingsgesprek waarin u uw wensen en budget kenbaar maakt, gaan we aan de slag om een 
uitgebreid ontwerp te maken.

’t Landhuys vertaalt elke droom van een eiken houten bijgebouw of een bijgebouw in lariks niet alleen naar een uniek 
ontwerp, maar verzekert ook de volledige realisatie van het project bij de klant met een team opgeleide medewerkers.
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Van begin tot einde
U hoeft zich nergens zorgen over te maken: wij nemen elk facet van het bouwproject op ons. Dit begint met de nodige 
grondwerken, metselwerken en eindigt met de graad van afwerking en aankleding die u wenst.

Ook voor het inrichten van een sauna of stoomcabine, jacuzzi, tot zelfs de volledige installatie van een zwembad kunt 
u beroep op ons doen.

Persoonlijk contact is een essentieel onderdeel van onze aanpak. Wij hechten het grootste belang aan correcte afspra-
ken en zijn altijd zelf aanspreekbaar.

De totale opvolging van elk project verzekeren we met onze eigen mensen en we maken er een zaak van om de afge-
sproken timing te respecteren.

Transparantie en helderheid.
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Wij inspireren met

onze materialen tot

een charmante eenvoud.
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De ziel van hout, ongekunsteld en zichtbaar mooi, laten leven in een bi jgebouw

Trendy accessoires
Retro, modern, hip of vintage?
De juiste accessoires, aangepast aan uw bijge-
bouw vormen de kers op de taart.

Elk detail is belangrijk. Van het juiste raam- en 
deurbeslag, een antieke kraan, een unieke 
kroonluchter tot de juiste kaarsen.

’t Landhuys volgt de laatste nieuwe trends op 
de voet. Naargelang uw wensen, maken wij 
van uw houten bijgebouw of orangerie een cre-
atie voor het leven.
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Weerterweg 103

3950 Bocholt

België

Tel.:  +32 (0) 89 46 56 03

Gsm: +32 (0)472 58 64 42

www.tlandhuys.be

info@tlandhuys.be


