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KPPRIJSLIJST particuliere klanten                                                                                            
(o.v.v. tussentijdse prijswijzingen, genoemde prijzen zijn incl. BTW, het meeste hout is fijnbezaagd tenzij anders aangegeven, gebaseerd op voorraad van 28-03-23)  

Artikel: 1 st. 10 st. 20 st. 40 st. 
HOUT - BETONSCHUTTING ONDERDELEN 
De betonpalen en platen van het eerste systeem zijn volledig van beton, een zeer degelijk kleurvast systeem. De palen en platen van het diamantsysteem zijn kalkhoudend, 
daardoor zijn ze glad afgewerkt met vellingkanten. Echter kalk trekt er na verloop van tijd uit en neemt de kleurstof mee naar buiten. Indien u de antraciet palen van dit systeem 
op kleur wil houden adviseren wij om er betoncoating bij te bestellen ! Het diamantsysteem systeem is bij voorkeur te combineren met de 15 en 21 planks schermen.  
BETONSYSTEEM MET AFGERONDE KOP  Grijs Antraciet   

Betonpaal afgeronde kop 280 cm (of 180 cm) 24 27   

Extra lange betonpaal van 310 cm t.b.v. 2 platen onderin + een scherm van 180 cm 31 33   
Betonplaat 26 x 184 cm afgeronde kop systeem 16 18   
Betonplaat EXTRA LANG 26x225 cm  21 25   

DIAMANTBETONSYSTEEM  Grijs Antraciet   

Betonpaal diamantsysteem 280 cm (of 180 cm) 27 30   
Extra lange betonpaal van 310 cm t.b.v. 2 platen onderin + een scherm van 180 cm 31 33   
Betonplaat diamantsysteem 26 x 184 cm 17 19   
Betonplaat EXTRA LANG diamantsysteem 26 x 225 cm 25 31   
Betonplaat ROTSMOTIEF antraciet 5 x 36x184 cm (36 cm hoog)  31   
Betonpaal  ROTSMOTIEF SYSTEEM (diamant systeem met een sponnning van 72 cm onderin)  31   
Betonpaal 280 cm doorlopende sleuf 2 zijdes (bovenkant vlak, samen te stellen met platen of scherm)  31   
L beslag set (gemiddeld 1 set per paal nodig, een set is 4 beugels, 2 boutjes, 2 schroefbusjes) 3    
U profiel t.b.v. bevestiging van de betonplaat op een hoek of muur 5 (zilver) 6( zwart)   
Zak kalm an beton van 25 kg. 7    
Zak snelbeton         van 25 kg. 13    
 

 

 

DEGELIJKE TUINSCHERMEN 180x180 cm, +/- 5 a 6 cm dik ! 1 st. 10 st. 20 st. 40 st. 
Let op: kiest u voor diamantpalen→ kies dan bij voorkeur de 21 of de 15 planks schermen i.v.m. de hoogte van de prefab gaten t.b.v. de bevestiging. 

Doe bij de tuinschermen bij voorkeur voor de tijd even een voorraad check per whatsapp of geef de aantallen voor de tijd even door, schermen zijn snel bijgemaakt indien nodig..  
Aflopende schermen, lage schermen of maatwerk schermen zijn met behulp van een paar losse planken meestal eenvoudig te maken uit onderstaande schermen, of vraag ons. 

15 planks groen geïmpregneerd                        planken van 1,6x14 cm, 13 + 2 dwarsliggers (BUDGET) 50   45 

19 planks groen geïmpregneerd                        planken van 1,6x14 cm, 17 + 2 dwarsliggers 75   65 

21 planks groen geïmpregneerd                        planken van 1,6x14 cm, 19 + 2 dwarsliggers, extra privacy 85   75 

19 planks douglaskleur geïmpregneerd          planken van 1,6x14 cm, 17 + 2 dwarsliggers 85   75 

21 planks douglaskleur geïmpregneerd          planken van 1,6x14 cm, 19 + 2 dwarsliggers, extra privacy 95   85 

13 planks douglaskleur geïmpregneerd          planken van 2x20 cm, 11+2 dwarsliggers 85   75 

15 planks douglaskleur geïmpregneerd          planken van 2x20 cm, 13+2 dwarsliggers, extra privacy 95   85 

13 planks douglas                                                   planken van 2x20 cm, 11+2 dwarsliggers 100   95 

15 planks douglas                                                   planken van 2x20 cm, 13+2 dwarsliggers, extra privacy 110   105 

13 planks zwart vuren                                          planken van 2,4x20 cm, 11+2 dwarsliggers 100   95 

15 planks zwart vuren                                          planken van 2,4x20 cm, 13+2 dwarsliggers, extra privacy 110   105 

Afdekkap douglas, douglaskleur of groen geïmpregneerd piramidemodel  8    
 

GAASSCHERMEN, GRINDSCHERMEN & TOEBEHOREN 1 st. dhz gemonteerd  40 st 
Gaasschermen met 5x7 cm houten frame 87x180 cm douglas of geïmpregneerd,        dhz pakketje 31 40  25 
Gaasschermen met 5x7 cm houten frame 180x180 cm douglas of geïmpregneerd,      dhz pakketje 50 65  50 
Losse gaasmatten verzinkt  90x180  15   14 
Losse gaasmatten verzinkt 180x180 25   23 
Betongaasmatten 200x300 cm geroest 30   29 
 

SCHUTTINGDEUREN & TOEBEHOREN 1 st.   40 st 
Schuttingpoort op stalen frame 100x180 cm of lage variant 100x110 cm 125   120 

Schuttingpoort op stalen frame 120x180 cm geïmpregneerd of douglaskleur of zwart 150   140 

Maatwerk schuttingpoort op stalen frame, elke voorkomende maat tot maximaal 150x200 cm 170    

Schuttingdeurkozijntje 2 stijlen, waarvan 1 met sponning + bovendorpel 15   14 

Losse stalen frames 100 of 120 x155 cm 60   55 
Losse stalen frames 150x155 cm 85   80 
Duimen 3   2,75 
RVS klinkstel A kwaliteit PC85, voorzien van volledig RVS cilinder (topkwaliteit, elders €80) 50   40 
ZWART RVS klinkstel A kwaliteit PC85, voorzien van volledig RVS cilinder (topkwaliteit, elders €90) 60   50 
RVS klinkstel A kwaliteit BUDGETMODEL PC55 (slotkast is 14 cm ipv 18 cm) 30   25 
Staartgrendels t.b.v. dubbele deur 10   9 
 

 

STEIGERHOUT & ALTERNATIEVEN VOOR MEUBELTOEPASSING 1 m1 Stuk  750 m1 
Échte gebruikte steigerplanken                                                                3,2x20 cm                 3,50   3,40   
Nieuwe steigerplanken bezaagd                                                               2,4x20x500 cm             2,00   1,90 

Nieuwe steigerplanken gedroogde variant                                           2,3x18x300 cm 2,00   1,90 

Geschaafde steigerplanken gedoogd, 1 zijde geschaafd                    2,1x18x300 cm 2,50   2,35 

BALKEN 1 m1   300 m1 
Douglas balken                    5 x 15 cm bezaagd                                         300, 400 cm 5   4,9 

Douglas balken                    4,5 x 20 cm                                                       300, 400, 500 cm                     6   5,9 

Douglas balken                    4x23 cm (geschaafd met ronde hoeken) 490 cm 8   7 

Douglas balken                    7,5x22 cm                                                          500, 600 cm 12   11 
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BALKJES / REGELWERK / PANLATTEN / TENGELS 1 m1   500 m1 
5x6,5 cm Regels Douglas                                                                                         300, 400 cm 2,00   1,90 
4,5x6,9 cm regels geïmpregneerd vuren                                                            300, 400, 430 cm 2,70   2,65 
5x10 regels douglas bezaagd of 4 x 9 cm regels Douglas geschaafd          300, 400 cm                                                                3   2,90 

Panlatten / tengels +/- 2,3 x 4,5x300 cm vuren                                               300, 400 cm 0,60   0,55 

Panlatten / tengels +/- 2,3x4,5x300 cm douglas                                             300, 400 cm 0,80   0,75 
 
 

PLANKEN VOOR WANDBEKLEDING, DAKBESCHOT, DAKRAND, 
SCHUTTINGPLANK, PLAFOND ONDER CARPORT / VERANDA ETC 

1 m1   500 m1 

Hoofdzakelijk lengtes van 300, 400 of 500 cm, kan hier en daar variëren. 
Zweeds rabat Douglas blank                                    werkende breedte    17,5 cm                    2,95   2,90 

Zweeds rabat vuren zwart                                        werkende breedte   17,5 cm            2,95   2,90 
Vellingdelen douglas (dakbeschot, wandbekleding)                               1,8 x 12 cm  2   1,80 

Vellingdelen / blokhutplank douglas extra dik                                          2,3 x 13 cm 2,60   2,40 

Sponningplanken halfhouts douglas (dakbeschot, wandbekleding)  1,8x18  cm (begin april binnen) 3,50   3,00 

Deens rabat douglas (triple Rhombusprofiel KD)                                   1,8x14 cm 3,00   2,90 

Douglas planken                                                                                                  2,3x15 cm       2,00   1,90 

Douglas planken                                                                                                  2,1 x 20 cm       2,75   2,65 
Douglas planken                                                                                                  2,5 x 25 cm      5   4,90 
Geschaafde douglas planken                                                                           2,1x14,5 cm (aan 1 zijde ribbels) 2,50   2,40 
Geschaafde extra dikke en brede douglas planken                                  3,8x23 cm 8   7 
Zwart geïmpregneerde vuren planken                                                        2,2x20 cm       2,75   2,65 
Zwart geïmpregneerde vuren planken                                                        2,5x28 cm       5   4,75 
Geïmpregneerde klassieke schuttingplanken (groen, red of zwart)  1,6x14 cm       2   1,80 
Vuren gedroogd, in plastic verpakt                                                               2,3x18 cm       2   1,90 
Voorgegronde dakrandplanken Ayous                                                        1,8x23,5x590 cm 18   17 
 

DIVERSE PLANKEN TBV HOUTEN VLOERTJE VLONDER / VLONDER 1 m1   500 m1 
Douglas planken                                                                                             2,3 x 15 cm       2,00   1,90 
Douglas planken                                                                                             2,1 x 20 cm       2,50   2,40 
Hardhouten bankirai vlonderplanken met ribbels                             (op aanvraag, enkele werkdagen) +/- €10   +/- €9 
 

PLAATMATERIAAL 1 STUK   Pallet 
Betonplex                                                                                                                              1,8x125x250 cm 45   44 

Underlaymentplaten groef veer, (elliotis)                                                                    1,8x122x244 cm 45   42 (56x) 
Underlaymentplaten hh,1 zijde groeven, 1 zijde glad  (foto onderaan)              1,6x122x244 cm 45   42 (56x) 

OSB spaanplaat                                                                                                                      1,8x122x244 cm 35   30 
Grenen geschaafde gelamineerde meubelpanelen                                                     1,8 x 60 x 225 cm 28 OP = OP  20   (40 st)  
Beuken geschaafde gelamineerde meubelpanelen in plastic verpakt                  1,8 x 60 x 225 cm 38 OP = OP  30   (40 st)  

Naast de standaard voorraad is elke voorkomende plaatmateriaal op aanvraag leverbaar, zoals fins vuren ! 
 

PALEN & PIKETTEN 1 m1   500 m1 
Douglas                                                                                   7,5x7,5 cm      5   Handelsprijs 

Douglas                                                                                  10x10 cm        7   Op aanvraag  

Douglas                                                                                  12x12 cm        10    
Douglas                                                                                   15x15 cm        17    
Douglas                                                                                   20x20 cm        30    
Geïmpregneerd vuren schuttingpalen                           7x7 cm 4    
Geïmpregneerd vuren schuttingpalen                           9x9 cm 6    
Hardhouten schuttingpalen   / piketten                        6x6 cm             6    
Hardhouten schuttingpalen                                               8x8 cm             12    
Eiken palen                                                                             15x15 cm           * op aanvoer, prijs op aanvaag     
Tevens elke hardhoutsoort in elke vorm leverbaar binnen enkele werkdagen via een importeur, vaak dezelfde dag al een prijs, franco gaanderen. 
 

 

TORXSCHROEVEN                   
Variërende aantallen per  verpakking, schroeven gaan per volle doos, meestal is dat per 200 verpakt. 100 st. 200 st. 400 á 500 1000 st. 
4x30 of 4x40 zwaar verzinkt 2,50 5 10/12,5 25 
4,5x50 of 5x50 zwaar verzinkt 4 8 16 40 
5x70 zwaar verzinkt 7,5 15   
5x90 zwaar verzinkt 10 20   
6x180 zwaar verzinkt 25    
8x140 zwaar verzinkt 25    
5x50    schroeven RWS coating   (standaard model 5x50 antraciet of zelfborende punt 4,5x50 in zwart) 10 20  Handelsprijs 
6x40    schotelkopschroeven verzinkt 10    
8x100 schotelkopschroeven  verzinkt 20   op aanvraag 
 

BETONNEN ELEMENTEN 1 st. 20 st  100 st 
Betonbandje 4    

Linea Bloembakblokken        15x15x60 cm 5    

Prefab betonpoeren                15x15, inclusief stelplaat M16, grijs of antraciet 25   Handelsprijs 

Prefab betonpoeren                20x20, inclusief stelplaat M20, antraciet  
 
 

40   op aanvraag 
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TUINHUISDEUREN & RAMEN 
(Degelijke tuinhuisdeuren afkomstig van een machinale fabriek bij ons altijd inclusief 
beslag & RVS-klinkstel) 

1 st.   VOLUME 

Dichte enkele tuinhuisdeur      90x200 cm 500   Handelsprijs  

Dichte dubbele tuinhuisdeur   180x200 cm  800   op aanvraag 

Enkele deur met glas                  90x200 cm 500    
Dubbele deur met glas               180x200 cm 800    
Vast raam met glas                      70x90 cm 200    
Dubbele deur XXL                        220x220 cm (op aanvoer, enkele werkdagen) 1350     
Schuifdeur                                      180x200 cm (op aanvoer, enkele werkdagen) 900    
 

STALEN X of A poten 1 poot  1 set  VOLUME 
X of A laag, bankje, koker 8x8 cm, 40 cm hoog 50 100  Handelsprijs 

X of A hoog, tafels, koker 10x10 cm, 70 cm hoog 80 160  op aanvraag 

RESTPARTIJ STALEN A pootjes koker 40x40 mm, 40 cm hoog (gaat weg onder inkoopprijs OP = OP) 15 30   
 

STEIGERBUIS & KOPPELINGEN 1 st.   VOLUME 
Steigerbuis 33,7 nieuw of 48,3 gebruikt  7   Handelsprijs 

Inbuskoppelingen 33,7                                     5   op aanvraag 

Inbuskoppelingen 48,3                                               8    
 

VERDUURZAMING & KIT 1 st.   VOLUME 
Betoncoating (om de gladde schuttingpalen mooi op kleur te houden, 1 bus tbv 10 palen) 25    
Boenwas transparant of zwart 8   Handelsprijs 

Transparante beits                   15   op aanvraag 

Dekkende beits op bitumen basis 2,5 liter, zwart 28    

Dekkende beits op bitumen basis 5 liter, zwart 50    

Zwarte teer 750 ml (t.b.v. ondergrondse toepassing) 15    

Zwarte teer 2,5 liter (t.b.v. ondergrondse toepassing) 25    

Zwarte teer 5 liter (t.b.v. ondergrondse toepassing) 45    

Douglas-olie 2,5 liter  35    

Lijmkit - high tack  10    
Siliconenkit   8    

 

IJzerwaren 1 st.  
Instortanker T, 50 cm lang  15  
Puntvoet of voetplaat verzinkt tbv paal 12x12 cm 15  
Schuifslotje zwart 6  
Zwart gehengetje +/- 30 cm 10  
Geheng 68 cm incl verstelbaar scharniergedeelte 20  
Schroeffundering 100 cm lang, draagkracht van 1700 kilo (om tuinhuis of vlonder op te plaatsen) 50 (indraaiarm is erbij te huren of kopen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 Douglaskleur geïmpregneerd                                  Groen geïmpregneerd 13-planks                                        Zwarte palen 15x15  
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BEZORGEN                                                                                                                                                                                                                    
Wij bezorgen 6 DAGEN per week in heel Nederland en net over de grens.  Binnen Gaanderen €25.                                                                                               
Voor slechts €40,- brengen wij uw bestelling al aan huis binnen een straal van 10 km. Bezorgkosten voor 
volumebestellingen of bestellingen >10 km afstand is maatwerk. Voor het bestellen bij ons geldt geen minimale 
afname; het maakt ons niet uit of u een complete schutting besteld of slechts enkele planken. Wij bezorgen het graag! 
LET OP: om onze bezorgkosten laag te houden en onze chauffeurs zo min mogelijk te belasten geldt voor dit 
aflevertarief handmatig afpakken samen met de klant direct achter óf direct naast de aanhanger.  

 

    Uw bestelling plaatsen is simpel: 

 WhatsApp uw bestelling naar 0658865511 of e-mail naar info@kptimmerwerken.nl 

 Vermeld daarbij uw bestelling en uw woonplaats. 

 Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk (lees: ons streven is dezelfde dag) in behandeling genomen! 

 Wij spreken in overleg met u het bezorgmoment af. 
 

OPENINGSTIJDEN: 
6 dagen per week geopend! 
8.00 - 17.00 
 
BEZOEKADRES:  
Kerkstraat 115a 
7011 CK 
Gaanderen (Achterhoek) 
 

CONTACTGEGEVENS: 
WhatsApp: 0658865511  
E-mail: info@kptimmerwerken.nl  
Website: Houthandelachterhoek.nl  
 
Doe-het-zelf pakketten 
Bent u een echte doe-het-zelver? Wij verkopen scherp geprijsde doe-het-zelf pakketten! Carports, tuinhuizen, 
veranda’s, alles is mogelijk! De pakketten worden samengesteld vanuit onze ruime voorraad. De levertijd is hierdoor 
slechts enkele werkdagen. U kunt zelf aangeven wat uw wensen zijn m.b.t. afmetingen, wandbekleding, houtsoorten. 
De pakketten worden afgeleverd inclusief eenvoudige werkomschrijving, exclusief dakbedekking. Ter plaatse dient 
het doe-het-zelf pakket materiaal gedeeltelijk door u op maat te worden gezaagd, volgens omschrijving. U kunt tijdens 
het opbouwen met eventuele vragen/onduidelijkheden ten alle tijden contact opnemen met ons via onze WhatsApp 
helpdesk, uiteraard bent u ook altijd vrij om het showmodel bij de werkplaats even te bekijken. Na opbouw is de 
overkapping gereed voor het aanbrengen van (bij voorkeur) bitumen dakbedekking, hiervoor hebben wij de beste 
ervaringen met Tromp dakbedekking, zijn contactgegevens zijn: info@trompdakbedekking.nl of 0613354391. 
Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om doe-het-zelf EPDM (vijverfolie) aan te brengen. Aan u de keuze! 
 
 

Montage 
Ons timmerbedrijf kan  de montage uiteraard voor u uit handen nemen. Wij zijn alweer 10 jaar dé specialist als het 
gaat om het plaatsen van voornamelijk overkappingen en schuttingen. Daarnaast werken wij heel prettig samen met 
enkele ervaren montagepartners. Op die manier is er ook in drukke periodes vaak wel een korte termijn oplossing 
mogelijk ! Vraag nu een prijs aan op maat via de mail of via whatsap of wandel gerust een keer tussen openingstijden 
bij ons binnen. Voorzie uw aanvraag bij voorkeur gelijk van zoveel mogelijk informatie zoals afmetingen, een 
eenvoudig plattegrondje of schetsje en een foto van de huidige situatie. Informeer ook gerust even naar onze 
showmodellen, wij kunnen u een overzicht sturen met verschillende locaties bij u in de buurt waar u onze 
showmodellen vanaf de weg kunt zien staan! De 2 overkappingen hieronder zijn geplaatst door onze montagepartner 
Multi Klus. 
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