


Beatrix Hout is een echt familiebedrijf, al drie generaties lang. Onze 
naam is onze eer, dus investeren we al jaren alleen in het allerbeste. 
De beste vakmensen, de beste materialen, de beste afwerking, maar 
vooral: de beste klantenservice. 

We doen daarom zoveel mogelijk in eigen beheer. Alleen zo kunnen 
wij garanderen dat het eindresultaat precies naar uw wens is, én 
volgens onze hoge standaard. Uw nieuwe buitenverblijf verdient niets 
minder! 

Over Beatrix Hout



Service en advies van het hoogste niveau
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BEZOEK ONZE SHOWROOM

Wij houden van hout en delen 

die liefde graag met u. Daarom 

hebben we een unieke buiten 

showroom gebouwd in een 

prachtige omgeving. Geen af-

spraak nodig! 

Kom dus snel langs en laat u in-

spireren door de mooiste hout-

bouw showroom van Zuid-Ne-

derland. Dan ziet u meteen hoe 

houdbaar uw nieuwe houten 

bijgebouw écht is, ook na jaren-

lange blootstelling aan weer en 

wind. Tot ziens bij Beatrix Hout! 

KENNIS & ADVIES 

Al drie generaties lang combi-

neren wij onze passie voor hout 

met maatwerk en puur vak-

manschap. Zo maakt ons team 

van professionals de mooiste en 

beste passende producten voor 

u. Met onze jarenlange kennis 

zorgen wij altijd dat onze klan-

ten 100% tevreden zijn. Eerder 

stoppen we niet! 

Mogen we ook uw ideeën en 

wensen omzetten naar het 

optimale project? Maak dan 

een vrijblijvende afspraak! Van 

uitgebreid advies tot het beant-

woorden van uw vragen, onze 

specialisten staan voor u klaar. 

PASSIE, KWALITEIT EN DAADKRACHT

Wij staan voor alleen de bes-

te service. Daarom vinden 

we persoonlijk contact met u 

ontzettend belangrijk. Vooraf, 

tijdens en ná de oplevering van 

uw houtbouw product. Als klein 

familiebedrijf is het onze kracht 

om u de beste service te bieden. 

Ongeacht wat uw vraag is. 

UW WENS, ONZE ZORG 

Kiest u voor de kwaliteit van 

Beatrix Hout? Dan ontzorgen 

we u volledig. U en uw wensen 

staan centraal. Samen maken 

we het mooiste plan, waarna we 

u in detail meenemen in de uit-

voering. Van planning tot prijs. 

Zo weet u altijd precies wat u 

kunt verwachten. 







Bij Beatrix Hout draait alles om één ding. Het best passende houten 
product voor u vinden en realiseren. U en uw wensen staan centraal. 
Daarom vinden we persoonlijk contact met u ontzettend belangrijk. 
Daarom bespreken we projecten altijd op afspraak: zodat u en uw 
idee onze onverdeelde aandacht krijgt.

Als klein familiebedrijf is dat onze kracht. Ongeacht wat uw vraag is. 
We bieden u het totaalplaatje, het volledige concept. Ook als u een 
complete tuinaanleg wilt – wij werken graag samen met u en andere 
bedrijven om uw droom te vervullen!
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Beatrix Hout 
Herkenbosserweg 1A

6063 NL Vlodrop - Roerdalen

0475 53 27 70

info@beatrixhout.nl

www.beatrixhout.nl
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TOELEVERING HOUT EN ANDERE TUIN MATERIALEN 
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