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Clubhuis
Met of zonder veranda, binnenindeling of zijaanbouw, u heeft de ideeën! Wij zetten uw
ideeën om en bouwen het voor u! Zo ontstaat het perfecte clubhuis dat dan ideaal aansluit
bij uw wensen en doeleinden en dat van uw vereniging. Dit alles aan een zeer aantrekkelijke
prijs en met hoge kwaliteit.

Omschrijving „Clubhuis”
Hoogte zijwand ca. 2,30; nokhoogte: 3,50 of 3,80 Meter
70 of 94 mm massieve balken met dubbele tand en groef
26 mm vloerbalken met enkele tand en groef
18 mm dakbalken met enkele tand en groef
Fundamentbalken: 68 x 68 of 112 x 94 en 68 x 94 mm;
Ondersteunende vloerbalken: 68 x 68 of 68 x 94 Millimeter
Omlijsting ramen en deuren

Varianten ramen en deuren– alles met isolatieglas– Ruime keuze!
• Venster 46 x 47 cm met draai-/kiephandvat
• Venster 80 x 104 cm met kozijnen en draai-/kiephandvaten
• Venster 120 x 104 cm met kozijnen en draai-/kiephandvaten
• Venster 213 x 104 cm met kozijnen en draai-/kiephandvaten
• Panoramavenster 200 x 169 cm – niet openen
• Buitendeur 85 x 195 cm met kozijnen, handvat en cilinderslot
• Buitendeur 95,5 x 195 cm met kozijnen, handvat en cilinderslot
• Dubbele terrasdeur 140 x 195 cm met kozijnen, handvat en cilinderslot
• Dubbele terrasdeur155 x 195 cm met kozijnen, handvat en cilinderslot

Uitvoering met veranda

Ter verkrijgen als optie:
• Veranda
• Terras
• Indeling met binnenmuren
• Zijaanbouw open
• Zijaanbouw gesloten

www.thule-blokhuis.be
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„Clubhuis“

Voor ieder wat wils!
Leverbaar in
mm massieve balken
Alle maten zijn binnenmaten.
Geringe afwijkingen van de maten en uitvoeringen zijn mogelijk.
Grotere af ijki ge a af eti ge ku e als ‚spe iale
uit oeri g‘ tege
eerprijs eko e orde .

www.thule-blokhuis.be

70 of 94

Individuele indeling? Isolatie? Bouwaanvraag?
Alles is mogelijk!
U wil uw eigen individuele blokhuis bouwen? Contacteer ons:
Ons contactformulier

Clubhuis prijslijst
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„Clubhuis “
Algemene informatie:
•
•
•
•

•
•

•

Panoramavenster

www.thule-blokhuis.be

•

Alle prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW .
Deze prijzen zijn voor cashbetalingen.
De huizen zijn zoals in de bouwomschrijving op de website uitgerust.
De transportkosten bedragen 10% van de huisprijs en dit tot de prijs van € 11.000,- Voor
huizen van € 11.000,- tot € 30.000,- bedraagt de transportkost € 1.100,- Voor huizen
vanaf € 30.000,- bedragen de vrachtkosten zoals vermeld op de offerte. Voor leveringen
buiten Duitsland wordt extra € 2,00 / km gerekend vanaf de Duitse grens. Voor
leveringen naar Zwitserland worden de transportkosten verhoogd met € 350,- extra.
Montage en opbouw van uw Thule Blokhuis: Als u een graag uw Thule Blokhuis wil laten
opbouwen, dan sturen wij u graag één van onze ervaren opbouwteams ter plaatse. Deze
montagefirma zal het door ons geleverd bouwpakket voor 22 % van de koopprijs voor de
standard huizen, 25 % voor huizen met isolatie en 30 % voor huizen in woonhuiskwaliteit
monteren.
Wij ondersteunen u natuurlijk ook bij de coördinatie betreffende levering en eventuele
montage.
Thule Blokhuis / Thule Blockhaus werkt ook samen met architecten en bouwingenieurs
die u voorzien van de nodige plannen die u nodig heeft voor eventuele bouwaanvragen
en dit aan zeer voordelige prijzen. Zij kunnen u van de nodige plannen voorzien alsook
statica verslagen en verslagen betreffende U en K-waarden (aard van EPC verslagen). De
prijzen voor een bouwplan kost ca. € 400,- incl. BTW, een statica verslag kost tussen €
400,- en € 800,- incl. BTW. Voor bouwaanvragen in Duitsland kan u ook bij hen terecht.
Afhankelijk van de complexiteit van de bouwaanvraag wordt hiervoor een bedrag
gerekend tussen € 1.100,- en € 1.500,- De rekening dient u met de architect te
vereffenen.
Voor bouwaanvragen in België werken wij samen met een Belgisch architectenbureau.
Bij hun kan u terecht voor een bouwaanvraag. De kosten hiervan worden met de
architect geregeld.
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