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Wij realiseren met u een droomtuin van begin tot eind!

Tuin & Terras is in 2010 begonnen met 8 vestigingen. Inmiddels hebben we dit aantal mogen 

verdubbelen en bieden wij ons assortiment aan door heel Nederland. 

Service staat bij ons hoog in het vaandel. Belangrijke elementen, zoals onze ondernemers met 

passie voor tuinmaterialen en onze zorgvuldig geselecteerde samenwerkingen met leveranciers 

en lokale partners, verhogen onze servicegraad. Samen werken we iedere dag hard, om uw 

bezoek aan Tuin & Terras zo comfortabel mogelijk te maken. 

Welkom bij Tuin & Terras
Voor de sfeer rondom uw woning
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Assortiment

De tuin is een verlenging van uw huis

Er is dan ook niets zo fijn als het jaarrond net zo veel genieten van uw tuin als van uw huis. 

Tuin & Terras heeft een ruim opgezet assortiment, variërend van bestrating tot tuinhout en van 

kunstgras tot grind. De diversiteit biedt voor iedere stijl de juiste materialen. Door de nauwe 

samenwerking met onze leveranciers kunnen wij u jaarlijks een actueel assortiment aanbieden. 

Bestaand uit de nieuwste trends en kleuren.
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Terrastegels

Terrastegels brengen sfeer in uw tuin. Door het 

ruime aanbod aan soorten, kleuren en maten 

kunt u een eigen stijl creëren in uw tuin. In 

combinatie met de juiste tegel kunt u uw tuin 

onderhoudsvriendelijk maken.
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Klinkers: gebakken & beton

Klinkers zorgen voor afwisseling in 

uw tuin. Door de diversiteit in kleuren, 

afmetingen en bewerkingen zijn er vele 

ontwerpmogelijkheden. Klinkers zijn bestand 

tegen uitzonderlijke weersomstandigheden, 

waardoor vuil zich moeilijk kan hechten. 
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Tuinhuizen & overkappingen 

Opbergruimte, een gezellig zitje of toch een veranda als verlenging van uw woonkamer. Allemaal 

redenen waarom een tuinhuis of overkapping een aanvulling kan zijn in uw tuin. Door de jaren 

heen heeft het begrip tuinhuis zich verder ontwikkeld. Door de vele keuzes van standaard 

tuinhuizen of eigen samenstellingen past er in iedere tuin een tuinhuis of overkapping.
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Tuinhout, schuttingen & vlonders 

Tuinhout is op vele manieren inzetbaar in uw tuin. Van een losse plank naar een hele schutting of 

een mooie vlonder. Tuin & Terras heeft een ruim assortiment tuinhout. Bestaand uit zowel losse 

palen en planken, als complete schuttingen. Beschikbaar in diverse kleuren en soorten hout.
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Composiet 

Naast hout heeft Tuin & Terras ook composiet 

in het assortiment.

Zowel schuttingen als vlonders, in meerdere 

kleuren en patronen. Al ons composiet is 

gemaakt van milieuvriendelijke materialen.

 
Duurzaam

 
Onderhoudsvriendelijk

 
UV-bestendig

 
Gemakkelijk te plaatsen
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Kunstgras 

Met kunstgras brengt u balans 

tussen bestrating en groen in uw 

tuin, zonder extra onderhoud! 

Kunstgras is er in verschillende 

soorten en daardoor voor 

verschillende doeleindes te 

gebruiken. Of u nu opzoek bent 

naar siergras of speelgras, Tuin & 

Terras heeft een ruim aanbod aan 

diverse soorten kunstgras. Ons 

kunstgras is niet van echt gras te 

onderscheiden en het is ook nog 

eens milieuvriendelijk.

14



Tuinverlichting

Door het laten oplichten van diverse elementen zoals, paden, bomen of struiken brengt u diepte 

en sfeer in uw tuin. Verlichting is er in vele kleuren en maten. Van staande lamp tot spot en van 

muurlamp tot decklight. Voor iedere tuin is er een geschikte lichtbron. Daarnaast is de 12 volt 

verlichting van Tuin & Terras eenvoudig zelf aan te leggen. 
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Grind, split, keien & zand

Grind en split zorgen voor een stijlvolle uitstraling in uw tuin. Naast dat het een relatief 

goedkope optie is ten opzichte van bestrating, is grind en split in uw tuin handig tijdens 

regenbuien. Door de waterdoorlatendheid, heeft u minder last van plassen in uw tuin.

Zand komt in

verschillende soorten, met 

verschillende functies.

Van speelzand voor de zandbak tot 

straatzand voor uw bestrating. 16



Vijvers & afwatering

Water, iedere tuin heeft er mee te maken. 

De een is er het liefst zo snel mogelijk 

vanaf. Hiervoor heeft Tuin & Terras diverse 

afwateringsystemen in het assortiment, 

tegen wateroverlast in uw tuin. Wel een 

liefhebber van de watertuin? Ook daarvoor 

hebben wij een aanbod aan producten in ons 

assortiment.
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Stapelblokken & opsluitbanden 

Tuin & Terras heeft een groot aanbod 

aan betonelementen. Van onmisbare 

opsluitbanden voor uw bestrating, tot 

muurblokken waarmee u doormiddel van 

muurtjes en bloembakken hoogte creëert  

in uw tuin.
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Tuindecoratie

Uw bestrating ligt erin en de plantjes zijn gepoot. Nu de finishing touch van uw tuin. Stalen 

bloembakken voor extra groen, tuinmeubelen voor een lekker zitje in de zon of toch liever een 

speeltoestel voor de kinderen. Ook hiervoor bent u bij Tuin & Terras aan het juiste adres.
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Verwerking & onderhoud

De afwerking is een belangrijk onderdeel van het proces in uw tuin. Niet alleen de afwerking in 

decoratie, maar ook die in uw bestrating. Bij een mooie tuin hoort ook onderhoud, het mooi 

houden van uw materialen. Zo bieden wij u diverse soorten voegzand, waarmee u onkruid 

groei kunt vertragen. Wij geven u ook graag advies over het voegen van uw terrastegels, om uw 

terras onderhoudsvriendelijker te maken.
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Persoonlijk advies op maat

Bij een groot assortiment horen ruim opgezette showtuinen.  

Maar zoveel soorten maken de keus niet altijd makkelijker.

Persoonlijk advies

 Tijdens een bezoek aan Tuin & Terras bent u gegarandeerd van een persoonlijk en  

uitgebreid advies op maat. 
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Ons deskundig personeel leidt u door  

onze showtuinen op zoek naar  

de juiste materialen voor uw tuin.

Met de uitgebreide kennis van tuinmaterialen gaan we samen met u  

op zoek naar uw droomtuin. 
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3D ontwerp van uw tuin

Als extra service is het bij Tuin & Terras mogelijk om een (3D) ontwerp* te laten maken van uw 

tuin. Ieder ontwerp is uniek en word volledig afgestemd op uw wensen.

Onze ontwerper maakt met u een persoonlijke afspraak waar alle wensen en eisen  

voor het tuinontwerp besproken kunnen worden.

Als het ontwerp gereed is wordt er nogmaals een afspraak met u gemaakt om alles door te 

spreken en eventuele wijzigingen aan te brengen. Bij het plaatsen van de order krijgt u een 

eigen exemplaar van het ontwerp. 

* Interesse in een tuinontwerp? Vraag naar de voorwaarden bij een van onze vestigingen.

Deze dienst wordt niet bij iedere Tuin & Terras vestiging aangeboden.

Maatwerk & offerte
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Heeft u de perfecte materialen al gevonden, of twijfelt u nog ergens over? Geen probleem!  

Bij Tuin & Terras kunt u vrijblijvend een offerte opvragen van de door u uitgekozen materialen. 

Onze medewerkers maken voor u een overzicht, waar u vervolgens nog eens rustig  

over na kunt denken. 

Bent u tevreden over het ontwerp? Dan gaan wij aan de slag om uw materialen

zo snel mogelijk bij u thuis af te leveren. 
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Tuin & Terras bezorgt uw materialen aan huis

Tuinmaterialen zijn mooi, maar niet altijd even efficiënt om te vervoeren. Daarom biedt Tuin & 

Terras de mogelijkheid om uw bestelling aan de voordeur te laten bezorgen.

Levering aan huis
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Bent u wel voorzien in de juiste vervoersmiddelen? Dan is het bij Tuin & Terras ook  

mogelijk om uw materialen zelf af te komen halen!

Met een grote oplegger rijdt een van onze chauffeurs naar uw huis, waar doormiddel van een 

kraan al uw materialen netjes bij u aan huis worden afgeleverd.
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Aanleg met onze partners

Naast het adviseren van producten, helpen wij u ook graag bij het vinden  

van de juiste partner voor uw tuinaanleg. 

Tuin & Terras werkt samen met regionale hoveniers en stratenmakers, die u  

graag helpen om het werk uit handen te nemen.
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Ieder bedrijf heeft zijn eigen bijzondere kwaliteiten. Wij gaan samen met u op zoek  

naar degene die het best bij u en uw tuin past. 
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Het eindresultaat

Aan ieder project komt een eind, zo ook aan die van uw tuin. Bij Tuin & Terras helpen wij u 

volledig door dit proces en staan wij u bij waar nodig. Wij luisteren naar uw wensen, om samen 

te streven naar uw droomtuin waar u de komende jaren van kunt genieten! 

Van grote projecten en ontwerpen, tot kleine voortuin. Tuin & Terras staat klaar voor ieder 

project, zo ook die van u.

Gerealiseerde projecten
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Het jaar rond genieten van uw tuin
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Tot snel bij Tuin & Terras!
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Kijk voor meer informatie op onze website:

tuinenterras.nl

Inspiratie nodig?

U wilt uw tuin veranderen, maar u heeft 

geen idee hoe u dit gaat aanpakken? Ga naar 

onze website en laat u inspireren door de 

inspiratiepagina en gerealiseerde projecten. 

Zo ontdekt u zelf wat bij uw tuin past en 

kunnen wij u nog beter van dienst zijn!
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Schets hier uw eigen ideeën

Notities:
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Meer weten?
Breng een bezoekje aan de sfeertuinen van
één van onze Tuin & Terras vestigingen.

tuinenterras.nl instagram.com/tuinenterrasnl

facebook.com/tuinenterras pinterest.com/tuinterras
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