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Een plek om te ontspannen, u terug te trekken van de 

dagelijkse drukte of gewoon een plek om gezellig met familie 

en vrienden te kunnen dineren. Als u zich aan het oriënteren 

bent voor een overkapping in uw tuin dan bent u hier op de 

juiste plek. Omdat u vaak wel ongeveer weet wat u wilt maar 

geen idee heeft wat er allemaal nog meer mogelijk is heb ik 

een stappenplan gemaakt. In ons stappenplan met slechts 14 

stappen neem ik u mee door alle mogelijkheden die er zijn 

voor uw overkapping. Na het doornemen van ons stappenplan 

komt u erachter dat wij een bedrijf zijn wat alles voor u regelt 

en u helemaal ontzorgt zodat u nu al kunt beginnen met 

dromen over uw prachtige overkapping.



Waarom een houten overkapping? 

De eerste belangrijke keuze is of uw overkapping van hout 

gemaakt moet worden. Hout is een materiaal wat een natuur-

lijk een warme uitstraling geeft, het creëert een bepaalde sfeer.

Wilt u een overkapping die een gezellige, natuurlijke en 

sfeervolle uitstraling heeft? Kies er dan voor om uw overkapping 

te maken met hout!

Wij werken met twee soorten hout, Douglas en Eiken.

STAP 1: HOUT



Welke overkapping stijl past het best bij uw tuin? 

Nu u hebt gekozen om uw overkapping van hout te maken is 

het tijd om na te gaan denken over de uitstraling van uw 

overkapping. Het is raadzaam om op internet afbeeldingen te 

verzamelen met de uitstraling die u mooi vindt.

Onze kracht is namelijk om alles wat u gevonden hebt te 

combineren tot uw overkapping.

Bij het kiezen van de uitstraling is het belangrijk om ook 

rekening te houden met de onderhoudslast die hierbij komt 

kijken.

STAP 2: UITSTRALING



Denk na over de functie van uw overkapping

U bent erover uit dat u een extra ruimte wilt gaan creëren en 

dat dit een overkapping moet worden. Het is echter wel 

belangrijk dat u van te voren bedenkt waar u de overkapping 

voor wilt gaan gebruiken. De hoeveelheid functies die u wilt 

gaan toepassen in uw overkapping bepaalt ook hoe groot de 

overkapping wordt.

We kunnen aan de hand van onze 3D animaties laten zien 

welke functies wel en niet in uw overkapping passen.

STAP 3: FUNCTIE



Bent u op zoek naar een open of gesloten overkapping? 

Met een open constructie bedoelen we een overkapping die 

aan 3 zijden open is en op geen enkele wijze kan worden 

afgesloten. Met een gesloten constructie bedoelen we een 

overkapping welke we door middel van wanden, ramen of 

shuifpuien of kozijnen kunnen sluiten of afgesloten is.

Deze keuze hangt ook af van de functie die uw overkapping 

gaat dienen.

STAP 4: OPEN OF GESLOTEN



Is er een vergunning nodig voor uw overkapping?

Als u de volgende stappen goed doorlopen hebt weet u nu 

welke functie uw overkapping heeft en hoe deze er ongeveer 

uit moet komen zien. Doordat u dit al weet weten we ook hoe 

groot uw overkapping gaat worden en welke delen open of 

gesloten zullen zijn.

Doordat deze informatie bekend is kunnen we gaan uitzoeken 

of een vergunning nodig is voor uw overkapping.  Wanneer dit 

nodig is wordt er een architect benaderd die volgens alle eisen 

uw overkapping zal tekenen.

STAP 5: VERGUNNING EN ARCHITECT



Welke vloer past het best bij uw overkapping? 

De vloer van uw overkapping bepaalt de basis van hoe wij de 

overkapping gaan opbouwen. Het is erg belangrijk om bij de 

functie de juiste vloer te kiezen. Moet uw vloer makkelijk 

schoon te maken zijn?

Er zijn verschillende soorten vloeren waar u uit kan kiezen. 

Hout, Composiet, Keramische tegel, Betonkleurvaste tegel, 

Klinkers of Gevlinderd beton.

Wij hebben in onze showroom veel verschillende stalen zodat 

we samen tot de perfecte match komen.

STAP 6: VLOER



Een hellend of een plat dak?

Welk soort dakstructuur had u in gedachten voor uw overkap-

ping? Een hellend dak of een plat dak? Een keperplanken dak, 

een klassiek spantendak of een zadeldak?  Houdt u van een 

dakoverstek, of juist helemaal niet?

Heeft u ook gedacht aan de afwerking van het dak? Of hoe de 

dakafwerking aan de binnenkant wordt?

Eén ding is zeker, “De afwerking is zeer belangrijk en mag zeker 

gezien worden, het geeft stijl en klasse aan uw overkapping!”

STAP 7: DAK



Is isolatie nodig voor uw overkapping? 

Wanneer u weet wat u met uw overkapping wilt gaan doen 

weet u ook of u voor isoleren kiest of niet. Dit is een belangrijke 

stap om over na te denken, omdat de opbouw van uw overkap-

ping afhankelijk is van de keuze of u wel of niet isoleert.

STAP 8: ISOLATIE



Kies de juiste combinatie voor uw overkapping

Als u kiest voor een open overkapping kunnen er ook ramen 

toegepast worden om het mooie zicht naar de directe omge-

ving te handhaven. Kiest u voor een gesloten constructie dan 

heeft u ook te maken met ramen en deuren, kiest u hier voor 

hout, staal of aluminium?

STAP 9: RAMEN EN DEUREN



Details maken de sfeer!

Maak uw overkapping persoonlijk door zelf na te denken over 

de afwerking, het zijn vaak de kleine dingen die het doen.

Spar met ons en samen komen we tot de beste ideeën!

STAP 10: AFWERKING



Zorg dat u optimaal kan genieten!

Wanneer u optimaal wil genieten van uw overkapping is het 

belangrijk dat we goed nadenken over de details. Wat voor 

verlichting moet erin komen en hoe moet uw overkapping 

uitgelicht worden in het donker? Wat voor elektrische appara-

ten moeten erin aangesloten kunnen worden?

En ook erg belangrijk, hoe gaan we uw overkapping verwar-

men?

STAP 11: DE EXTRA’S



Hoe moet uw overkapping ingericht worden?

Wie gaat de inrichting van uw overkapping verzorgen? Bent u 

erg creatief en kunt u hier niet mee wachten of heeft u hier nog 

wat hulp bij nodig?

Wij bieden de mogelijkheid om de inrichting te verzorgen, zo 

bent u helemaal ontzorgd en heeft u voor al uw werkzaamhe-

den één aanspreekpunt.

STAP 12: INTERIEUR



Uw droom overkapping moet mooi blijven!

Een steeds belangrijkere vraag is het onderhoud van uw 

overkapping,  door de keuze van de juiste materialen is 

onderhoud geen must maar wordt het een lust! u bent dadelijk 

immers zo trots op uw overkapping dat u wil dat het er altijd 

spik en span bij staat.

STAP 13: ONDERHOUD



Wat gaat uw overkapping kosten?

Nu u door al deze stappen bent gelopen, bent u natuurlijk ook 

nieuwsgierig geworden naar wat uw overkapping kost. Wellicht 

de belangrijkste stap van allemaal.

Heb in de gaten dat elk project anders is. Goede afspraken 

zorgen voor een geweldig resultaat.v

STAP 14: PRIJS



Hoe nu verder? Na het doornemen van onze 14 stappen heeft u 

waarschijnlijk nog meer vragen of opmerkingen gekregen dan u van te 

voren had gedacht. Het liefst nodig ik u uit voor een persoonlijk gesprek bij 

ons in het Tuin Inspiratie Centrum. In ons Tuin Inspiratie Centrum kunnen 

we de stappen nog eens rustig doornemen en kijken wat voor u wel en 

niet van belang is. Wanneer u van bepaalde zaken nog niet helemaal zeker 

bent kan ik u aan de hand van voorbeelden met materialen en foto’s laten 

zien wat de mogelijkheden zijn. In dit gesprek kunnen we bekijken wat ik 

voor u kan beteken en wat de verdere vervolgstappen zullen zijn zodat ik u 

kan helpen aan uw droom overkapping.

Tot ziens, Wouter Derks

HOE NU VERDER



AFSPRAAK MAKEN
Heeft u vragen over een van de stappen of wilt 

u graag meer informatie ontvangen? Plan een 

afspraak in waarin we de stappen nog eens 

rustig door zullen nemen.

 

E-mail: info@degrootoverkappingen.nl

Telefoonnummer: 0413 27 28 11

Of kom langs in ons Tuin Inspiratie Centrum 

gevestigd op de Korte Heikantstraat 4-6 te 

Volkel
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