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WIE IS NUBUITEN?

Giessenzoom 15
3371GJ Hardinxveld-Giessendam

Store-Alt

phone-alt

ENVELOPE
6

NuBuiten is dé 
verkoopspecialist op het 
gebied van douglashout, 

hardhout, tuinhout, en andere 
houtproducten.

Daarnaast zijn wij 
gespecialiseerd in 

overkappingen, blokhutten, 
schuttingen, sierbestrating  

en alle overige producten voor  
uw tuin!

WIE IS NUBUITEN?

7
info@nubuiten.nl

Maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00  
+ donderdagavond 18:00/21:00
Zaterdag
09:00 - 15:00

085 888 3720

KOM ERBIJ,  
KLIK VOOR

VAVATURES!

https://www.google.com/maps/place/NuBuiten.nl+%22Buitengewoon+Genieten%22/@51.8318578,4.8539814,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c684212d81577f:0xbe5b41e8eb152745!8m2!3d51.8318545!4d4.8561701
https://www.google.com/maps/place/NuBuiten.nl+%22Buitengewoon+Genieten%22/@51.8318578,4.8539814,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c684212d81577f:0xbe5b41e8eb152745!8m2!3d51.8318545!4d4.8561701
https://nubuiten.nl/douglas-hout
https://nubuiten.nl/hardhout
https://nubuiten.nl/tuinhout
https://nubuiten.nl/blokhutten
https://nubuiten.nl/tuinafscheiding
https://nubuiten.nl/sierbestrating
https://nubuiten.nl/ontdek-nubuiten/vacatures
mailto:info%40nubuiten.nl?subject=


ONZE LOCATIE

‘DE RIVIERDIJK’
De ‘roots’ van dit bedrijf zijn te vinden op 

‘De Rivierdijk’. Op de grens van Boven-
Hardinxveld en Gorinchem begon het 

NuBuiten-avontuur met de ambitie om 
de bestaande houthandel toegankelijk 

te maken voor de algemene consument. 
Vanuit een klein kantoortje werden de eerste 

buitenverblijven ontworpen en 
uitleveringen ingepland.

Play

Op Giessenzoom 15 is de hoofdlocatie van 
NuBuiten nog steeds te vinden. Hier kunt u 6 

dagen per week terecht voor inspiratie en advies 
in onze moderne showroom, waar de ambitieuze 

specialisten voor u klaarzitten. 

‘HET OUDE STATION’
Een moderne webshop deed het bedrijf zo hard groeien dat 

een verhuizing noodzakelijk was. Met veel plezier en trots werd 
locatie ‘het Oude Station’ overgenomen en kon de ontwikkeling 

gestaagd voortgaan.

Deze unieke locatie in Hardinxveld-Giessendam werd met veel 
zorg omgebouwd tot een klantvriendelijke houthandel. Met 

kleine stappen werden nieuwe ideeën gerealiseerd en nodige 
acties ondernomen om zo veel mogelijk klanten te voorzien van 

gewenste houtproducten. 

Play

8 9

https://www.google.com/maps/place/NuBuiten.nl+%22Buitengewoon+Genieten%22/@51.8318578,4.8539814,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c684212d81577f:0xbe5b41e8eb152745!8m2!3d51.8318545!4d4.8561701
https://nubuiten.nl/ontdek-nubuiten/experience/online-adviesgesprek-met-een-specialist


 BOOM TOT DROOM
HOUTSTAMMEN WORDEN 
GEKAPT EN  GEZAAGD NAAR 
PALEN EN PLANKEN IN
DE ZAGERIJ

STAP 1
Play

STAP 2
HOUT WORDT
OPGESLAGEN EN  
VERDER VERWERKT TOT 
EEN OVERKAPPING

Play

Onze douglas producten worden gemaakt 
van duurzaam douglashout. Douglas valt in 
duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van 
de duurzaamste houtsoorten in Europa. 
Naast dat het  hout bijzonder duurzaam is, is het 
goed te bewerken tot vele fraaie constructies  
voor je tuin. Maar hoe werkt dit proces eigenlijk?

10 11



STAP 4

HET EINDRESULTAAT!
'BUITENGEWOON 
GENIETEN' VAN EEN 
MOOIE OVERKAPPING! Play

BOOM TOT DROOM

13

STAP 3
EEN OVERKAPPING WORDT

 NAAR WENS GEMONTEERD EN 
VOLLEDIG AFGEWERKT

Play

Nubuiten is FSC en PEFC gecertificeerd. Producten die deze 
keurmerken hebben, worden van hout gemaakt dat uit goed  
beheerde bossen komt van onder andere Staatsbosbeheer.

https://nubuiten.nl/ontdek-nubuiten/keurmerken/fsc
https://nubuiten.nl/ontdek-nubuiten/keurmerken/pefc
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HOLLAND



C3S
300 x 300

C1
400 x 300

COMFORT

C4B
750 x 300

KENMERKEN 
& OPTIES

C5S
600 x 300

HOUTSOORT
Geschaafd noord-Europees douglas

DOUGLAS STAANDERS
12 x 12 cm

DOUGLAS RINGBALK
4,5 x 16 cm

DOUGLAS GORDINGEN
4,5 x 12 cm

DOORLOOPHOOGTE
224 cm

HOOGTE
260 cm

Overkapping Comfort is vertrouwd en geeft 
een gevoel van gemak waar het prettig, 

aangenaam en comfortabel aanvoelt. Het 
heeft alles in zich om tot rust te kunnen 
komen en gezelligheid met vrienden of 
familie een knusse plek te bieden. Het 

constructiehout is voorbewerkt waardoor 
het opbouwen snel en gemakkelijk kan 

worden gerealiseerd. De extra opties aan 
keuzemogelijkheden zijn een groot pluspunt, 

zo kunt u de overkapping geheel naar 
wens samen stellen. Via onze Configurator 
op de website kunt u precies zien hoe uw 

overkapping eruit komt te zien.  

OVERKAPPING
COMFORT

ASSORTIMENT

17

KLIK VOOR
ALLE OPTIES!

https://nubuiten.nl/westwood-buitenverblijf-comfort-300x300cm-c3s
https://nubuiten.nl/westwood-buitenverblijf-comfort-400x300-cm-c3b
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/buitenverblijf-comfort?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/westwood-buitenverblijf-comfort-750x300-cm-c4b
https://nubuiten.nl/westwood-buitenverblijf-comfort-600x300-cm-c5s
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/buitenverblijf-comfort?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/buitenverblijf-comfort?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/buitenverblijf-comfort?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended


PROJECT DONGEN

 

OVER-
KAPPING
COMFORT
In Haarlem hebben wij in de prachtige tuin van Jorn en Saskia een overkapping comfort 
geplaatst. De overkapping biedt een beschutte plek, waar je het hele jaar door van je tuin kunt 
genieten! Bij dit project is er gekozen voor wanden met shutters, dit zorgt voor een compleet 
andere look van de overkapping en creëert sfeer van binnen en van buiten.
 

18 19

HANDIGE TIP 
VAN DE MAKERS!

Betonpoeren zorgen voor 
bescherming van je houten palen, 
door ze boven de grond te houden 

voorkom je houtrot. 
Ze creëren extra stevigheid 

en geven je overkapping een 
prachtige uitstraling!

KLIK VOOR DE
PRODUCTEN!

https://nubuiten.nl/projecten/project-dongen
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/buitenverblijf-comfort?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/projecten/project-dongen


C1
300 x 300

C2Z
400 x 400

C2
300 x 300

C3Z
400 x 400

KENMERKEN 
& OPTIES

MATERIAAL
Antraciet of wit gepoedercoat aluminium

ALUMINIUM STAANDERS
10 x 10 cm

ALUMINIUM RINGBALK
5 x 12 cm

HOOGTE
231 cm

21

Een strak geheel en makkelijk in het onderhoud. Dat 
is genieten van het buitenleven zonder zorgen met 

de keuze voor deze unieke overkapping.
De basis constructie van deze overkapping 

bestaat uit aluminium welke voorzien is van een 
duurzame coating. Het dak van de overkapping 

bevat shutters, welke je open en dicht kunt 
draaien als het bijvoorbeeld regent of als je in de 
schaduw wilt zitten. Een uniek kenmerk van dit 

product is dat het voorzien is van een ingebouwd 
afwateringssysteem, waardoor er geen extra afvoer 
nodig is. Mede hierdoor zijn de shutters waterdicht 

en kunnen ze een hevige regenbui aan.

OVERKAPPING
ALUMINIUM MET 

SHUTTERS

ALU SHUTTER
KLIK VOOR

ALLE OPTIES!

https://nubuiten.nl/aluminium-overkapping-met-shutters-300x300
https://nubuiten.nl/aluminium-overkapping-met-shutter-400-x-400-cm-c2z
https://nubuiten.nl/aluminium-overkapping-met-shutters-300-x-300-cm-wit-c2
https://nubuiten.nl/aluminium-overkapping-met-shutter-400-x-400-cm-c3z
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/aluminium-overkapping/aluminium-overkapping-met-shutters?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/aluminium-overkapping/aluminium-overkapping-met-shutters?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/aluminium-overkapping/aluminium-overkapping-met-shutters?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/aluminium-overkapping/aluminium-overkapping-met-shutters?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/aluminium-overkapping/aluminium-overkapping-met-shutters?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended


C3
600 x 300

C1
400 x 300

C5
600 x 300

C3
500 x 300

KENMERKEN 
& OPTIES
HOUTSOORT
Fijnbezaagd noord-Europees douglas

DOUGLAS STAANDERS
15 x 15 cm

DOUGLAS RINGBALK
15 x 15 cm

DOUGLAS GORDINGEN
7 x 15 cm

DOORLOOPHOOGTE
210 cm

HOOGTE
250 cm

VRIJBUITER

23

Met zo’n naam, Vrijbuiter, trek je als 
buitenverblijf wel een bepaald publiek. Mensen 

van het goede leven, mensen die het graag 
nét wat anders doen. De Douglas Vrijbuiter 
is gemaakt van fijnbezaagd douglas hout, 
wat een robuuste uitstraling geeft en de 

houtstructuur tastbaar maakt. De staanders 
en ringbalken zijn kwartiers gezaagd, om 

de kans op scheurvorming te verkleinen. De 
overkapping heeft aan ruime overstek aan 

de voorzijde en rechter- en linkerzijkant van 
40 cm waardoor je heerlijk droog onder de 

overkapping kunt zitten.

OVERKAPPING
VRIJBUITER

KLIK VOOR
ALLE OPTIES!

https://nubuiten.nl/westwood-buitenverblijf-vrijbuiter-600-x-300-cm-c3
https://nubuiten.nl/westwood-buitenverblijf-comfort-400x300-cm-c3b
https://nubuiten.nl/westwood-buitenverblijf-vrijbuiter-300-x-600-cm-c5
https://nubuiten.nl/westwood-buitenverblijf-vrijbuiter-300-x-500-cm-c3
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/westwood-buitenverblijf/westwood-vrijbuiter?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/westwood-buitenverblijf/westwood-vrijbuiter?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/westwood-buitenverblijf/westwood-vrijbuiter?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/westwood-buitenverblijf/westwood-vrijbuiter?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended


OVER-
KAPPING
VRIJBUITER
In de tuin van Marleen en Robert is er  
een overkapping vrijbuiter geplaatst. 
De Douglas Vrijbuiter overkapping is vervaardigd 
van duurzaam fijnbezaagd douglas, wat een 
robuuste uitstraling geeft en de houtstructuur 
tastbaar maakt. Douglas heeft door zijn 
vlamstructuur en rode kleur een warme en 
eigentijdse uitstraling. Met het uitdrogen wordt 
het hout steeds harder en onbehandeld zal het 
hout uiteindelijk een mooie natuurlijke 
grijze kleur krijgen.

24

PROJECT DRONTEN

HANDIGE TIP 
VAN DE MAKERS!

Wil je graag de karakteristieke 
kleur van het douglas behouden? 

Dat kan! Je kunt het hout 
behandelen met beits met de 

pigmentkleur van douglas, wat 
zorgt voor UV-bescherming en 
zo vergrijzing voorkomt en de 

kleur behoudt.

25

KLIK VOOR DE
PRODUCTEN!

https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/westwood-buitenverblijf/westwood-vrijbuiter?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/projecten/project-dronten-vrijbuiter
https://nubuiten.nl/projecten/project-dronten-vrijbuiter


C1
500 x 300

C5S
750 x 300

C3
500 x 300

C5
600 x 300

HOLLAND

KENMERKEN 
& OPTIES
HOUTSOORT
Fijnbezaagd noord-Europees douglas

DOUGLAS STAANDERS
15 x 15 cm

DOUGLAS RINGBALK
15 x 15 cm

DOUGLAS GORDINGEN
7 x 15 cm

DOORLOOPHOOGTE
224 cm

HOOGTE
260 cm
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De typische Hollandse overkapping die we 
allemaal kennen, alleen dan in een uitgebreider 

jasje! Het hout is gemaakt van duurzaam 
fijnbezaagd douglas hout. Met de extra keuze 
voor een witte boeilijst heeft het geheel van 
de overkapping direct een andere uitstraling. 
Het buitenverblijf heeft een overstek aan de 
voorzijde, rechter- en linkerzijkant van 20 cm 

waardoor je heerlijk droog onder de  
overkapping kunt zitten.

OVERKAPPING
HOLLAND

ASSORTIMENT

KLIK VOOR
ALLE OPTIES!

https://nubuiten.nl/westwood-buitenverblijf-holland-500-x-300-cm-c1
https://nubuiten.nl/westwood-buitenverblijf-holland-750-x-300-cm-c5s
https://nubuiten.nl/westwood-buitenverblijf-holland-500-x-300-cm-c3z
https://nubuiten.nl/westwood-buitenverblijf-holland-600-x-300-cm-c5z
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/westwood-buitenverblijf/westwood-holland?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/westwood-buitenverblijf/westwood-holland?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/westwood-buitenverblijf/westwood-holland?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/westwood-buitenverblijf/westwood-holland?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended


C3Z
600 x 300

C1
600 x 300

C1
400 x 300

C5Z
300 x 300

KENMERKEN 
& OPTIES
HOUTSOORT
Fijnbezaagd noord-Europees douglas

DOUGLAS STAANDERS
12 x 12 cm

DOUGLAS RINGBALK
5 x 15 cm

DOUGLAS GORDINGEN
5 x 15 cm

DOORLOOPHOOGTE
224 cm

HOOGTE
260 cm

FIJNBEZAAGD

29

Deze overkapping is voor mensen die ervan 
houden om zelf vakwerk te leveren, de echte 

‘’doe het zelf’’ klusser! Het onbewerkte hout kun 
u aan de hand van de meegeleverde handleiding 
op maat zagen. Ook is de overkapping naar wens 
uit te breiden met diverse soorten wanden zodat 

u de indeling zelf kunt bepalen en uw privacy 
gewaarborgd wordt. Overkapping fijnbezaagd is 
gemaakt van duurzaam douglas hout met een 

fijnbezaagde afwerking waardoor de overkapping 
een eigentijdse uitstraling heeft.

 

OVERKAPPING
FIJNBEZAAGD

KLIK VOOR
ALLE OPTIES!

https://nubuiten.nl/westwood-overkapping-fijnbezaagd-600-x-300-cm-c3
https://nubuiten.nl/buitenverblijf-300-x-600-cm-doe-het-zelf
https://nubuiten.nl/buitenverblijf-300-x-400-cm-doe-het-zelf
https://nubuiten.nl/westwood-overkapping-fijnbezaagd-300-x-300-cm-c5z
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/westwood-buitenverblijf/westwood-doe-het-zelf?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/westwood-buitenverblijf/westwood-doe-het-zelf?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/westwood-buitenverblijf/westwood-doe-het-zelf?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/westwood-buitenverblijf/westwood-doe-het-zelf?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended


MODERN

C2
780 x 400

C1
400 x 300

C3
300 x 300

KENMERKEN 
& OPTIES
HOUTSOORT
Geschaafd noord-Europees douglas

DOUGLAS STAANDERS
19 x 19 cm

DOUGLAS RINGBALK
6,5 x 19 cm

C5
680 x 300

DOUGLAS GORDINGEN
4,5 x 14,5 cm

DOORLOOPHOOGTE
235 cm

HOOGTE
260 cm

31

Bent u opzoek naar een moderne overkapping 
welke strak oogt en toch een natuurlijke uitstraling 

heeft? Dan is dit deze overkapping wat u zoekt! 
Overkapping Modern kenmerkt zich door zijn 
strakke uitstraling met dikke staanders van  

19 x 19 cm en balken die mooi op elkaar aansluiten. 
De staanders, balken en het dakbeschot zijn 

ingekeept of voorbewerkt zodat het eenvoudig kan 
worden opgebouwd. Geniet van het buitenleven 

onder uw eigen douglas overkapping Modern!
 

OVERKAPPING
MODERN

ASSORTIMENT

KLIK VOOR
ALLE OPTIES!

https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/buitenverblijf-modern?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/westwood-buitenverblijf-modern-780-x-300-cm-c2
https://nubuiten.nl/westwood-douglas-buitenverblijf-modern-400-x-300-cm-c1
https://nubuiten.nl/westwood-buitenverblijf-modern-300-x-300-cm-c3
https://nubuiten.nl/westwood-overkapping-modern-680-x-300-cm-c5
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/buitenverblijf-modern?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/buitenverblijven/buitenverblijf/buitenverblijf-modern?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended


GEZIEN OP TV
NUBUITEN  
& DE GROTE 
TUINVERBOUWING

3332

AFLEVERING 18
MODERN

Miranda en Richard wonen samen in Arnhem.  
De tuin kan wel een make-over gebruiken. Het is 
nu super praktisch, alleen er mist wat warmte.  
Niet qua tempratuur, want in de zomer is het 

heel erg warm. Om deze reden plaatst Ivo onze 
overkapping Modern. Hiermee creert hij schaduw 

in de tuin van Miranda en Richard!

https://nubuiten.nl/ontdek-nubuiten/nubuitenbeeld/de-grote-tuinverbouwing
https://nubuiten.nl/ontdek-nubuiten/nubuitenbeeld/de-grote-tuinverbouwing/aflevering-18-s04


Play

34

AFLEVERING 24
COMFORT

Deze week is het team bij Joanneke 
en Martin in Mijdrecht. Ivo kiest ervoor 

onze overkapping Comfort, achter in de 
tuin tegen de muur te plaatsen. Zo valt 
de muur niet meer zo op en behouden 

ze de ruimte in de tuin. Daarnaast 
hebben ze natuurlijk een heerlijke plek 
om te loungen met vrienden. Dat was 
dan ook een grote wens van Martin!

35

GEZIEN OP TV

AFLEVERING 28
PRESTIGE

De nieuwbouw tuin van Thessa en Sebastiaan 
ligt er nog niet zo gezellig bij. De tuin lijkt wel een 

zandbak, leuk voor de kids maar niet praktisch.
Ze hebben een aantal wensen, ze houden 

van gezelligheid en ook komen er regelmatig 
vrienden over de vloer. Daarom willen ze een 

plekje in de tuin waar je tot in de late uurtjes kunt 
zitten. Ivo plaatst overkapping Prestige!

KLIK  
VOOR ALLE 

FRAGMENTEN!

https://nubuiten.nl/ontdek-nubuiten/nubuitenbeeld/de-grote-tuinverbouwing/aflevering-24-s04
https://nubuiten.nl/ontdek-nubuiten/nubuitenbeeld/de-grote-tuinverbouwing/aflevering-28


ONZE KLUSTIPS

36

STAP 1
GAT GRAVEN
Bepaal op welke plek je de betonpoeren wil plaatsen en graaf op deze 

plek een gat in de grond. Bepaal aan de hand van de hoogte van de betonpoer hoe diep je het gat 
moet graven, zorg er voor dat de betonpoer 10 tot 15 centimeter boven het maaiveld uitsteekt. 
Op deze manier behoudt je namelijk de stoere uitstraling en blijft je houten staander vochtvrij. 

HOE PLAATS JE 
EEN BETONPOER?

37

STAP 2

STAP 4

STAP 5

BETONPOER PLAATSEN
Plaats de betonpoer in het gat dat je gegraven hebt en zorg dat 
deze stevig en stabiel staat. Controleer met een waterpas of de betonpoer recht staat 
en meet of de betonpoer op de juiste hoogte staat. Plaats vervolgens de rest van de 
betonpoeren op dezelfde manier en beoordeel of de andere betonpoeren op de juiste plaats 
staan. Controleer daarnaast de hoogte van de betonpoeren, dit kan je eenvoudig doen door 
een rechte balk op de betonpoeren te leggen en hier de waterpas op te plaatsen.

STAP 3
BETON STORTEN
Om de betonpoer goed vast te zetten stort je vervolgens 

sneldrogend beton bij de poer in het gat. Laat het beton goed uitharden zodat je betonpoer 
stevig en stabiel staat. Een kleine tip; bespaar geld door niet het gehele gat te vullen met 
beton. Een goede laag in de onderste helft van het gat is voldoende.

STELPLAATJE BEVESTIGEN
Goed bezig! De poer staat in de grond en staat stevig vast. 
Nu is het tijd om het verstelbare stelplaatje te gaan bevestigen aan de staander. 
Boor in het midden van de staander met een speedboor een gat, bij een M16 draadeind gebruik 
je een houtboor van 20 mm en bij een M20 draaideind gebruik je een houtboor van 24 mm. 
Boor het gat circa 8 cm diep zodat er voldoende ruimte is om het draaieind in de staander te 
draaien. Plaats vervolgens het plaatje op de staander met de meegeleverde houtdraadbouten.

STAANDER PLAATSEN
Zorg ervoor dat het draadeind goed schoon is, en draai het 
draadeind op de betonpoer zover als mogelijk is. Plaats vervolgens 

de staander op de betonpoer door de staander te draaien. Voor de laatste paar centimeters 
kan je een steeksleutel gebruiken zodat staander netjes aansluit op de betonpoer. 
Zet je staander tijdelijk met twee panlatten goed vast zodat je staander waterpas staat.
 

KLIK VOOR
VIDEO UITLEG!

https://nubuiten.nl/ontdek-nubuiten/nubuitenbeeld/william-op-woensdag/wow-1?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended


STAP 2
LIJM AANBRENGEN
Breng epdm contactlijm aan op de opgevouwen dakbedekking en 
op het dakbeschot met een verfroller. Vouw vervolgens de dakbedekking terug op het dakbeschot 
en druk deze aan met een zachte bezem. Herhaal dezelfde werkwijze voor de andere helft van 
het dak. Verlijm de opstaande randen pas nadat het dakvlak is verlijmd.

EPDM UITROLLEN
Rol de epdm dakbedekking over het dak uit. Zorg ervoor dat de folie 

gelijkmatig over de rand verdeeld is. Laat de dakbedekking circa 30 minuten rusten.
Vouw de epdm dakbedekking bij alle dakranden enkele centimeters terug. Vouw vervolgens de 
epdm voor de helft terug. 

STAP 1
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HOE PLAATS JE EPDM 
DAKBEDEKKING?

STAP 3

STAP 4

RANDEN AFWERKEN 
Vouw de epdm dakbedekking langs de dakranden minimaal 20 cm terug tot op het dakvlak 
en breng met een verfroller de epdm contactlijm aan op zowel de dakbedekking als de 
ondergrond en vouw de hoeken tot een puntzak.

HEMELWATERAFVOER PLAATSEN
Bepaal de plaats van de afvoer en teken deze af. Knip de plaats 
waar de afvoerpijp moet komen weg. Breng vervolgens de kit aan op onder de flap van de 
epdm dakdoorvoer. Duw de dakdoorafvoer in het gat en druk vervolgens de flap stevig aan. 
De kit moet aan de rand goed zichtbaar zijn, dan is de afvoer goed ingeplakt en waterdicht.

ONZE KLUSTIPS
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HOE PLAATS JE
EEN ALUMINIUM
DAKTRIM?
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Angle-right  Daktrim recht 

   250 cm

Angle-right  Daktrim buitenhoek

Angle-right  Koppelstuk

Angle-right  Zelfborende 

  daktrimschroef

Benodigdheden:

STAP 1

STAP 2

STAP 3

BUITENHOEK PLAATSEN
Plaats koppelstukjes in de uiteinde van de buitenhoek. 

De koppelstukjes zorgen ervoor dat het materiaal bij temperatuurschommelingen kan 
uitzetten of krimpen. Schroef de buitenhoek vast met zelfborende schroeven, gebruik 
hiervoor minimaal 4 schroeven.

BENODIGDHEDEN
Een aluminium daktrim plaats je bovenop de epdm dakbedekking. In onderstaand 
stappenplan staat beschreven hoe je een daktrim plaats op je epdm dakbedekking. Voordat je 
je daktrim gaat plaatsen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je alle benodigdheden hebt 
verzameld, zie hiervoor het lijstje links.

DAKTRIM PLAATSEN
Schuif de daktrim over het verbindingstukje van de buitenhoek en 
schroef deze vast met zelfborende schroeven. Schroef de daktrim vast om de circa 40-50 cm, 
beginnend en eindigend op 5 cm van het einde. Zaag de daktrim eerst op lengte  
als de daktrim niet past.
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https://nubuiten.nl/dak-materialen/epdm/daktrimmen?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended
https://nubuiten.nl/buitenhoek-daktrim
https://nubuiten.nl/tytane-koppelstuk-45mm
https://nubuiten.nl/dak-materialen/epdm/daktrimmen?items_per_page=30&pg=1&sort=recommended


TOT ZIENS 
BIJ NUBUITEN!

https://nubuiten.nl
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