Het maken van een fundering
De Tolbrug kan de fundering van uw huisje prima regelen, maar u bent natuurlijk altijd vrij om het
zelf te (laten) regelen. Wij werken altijd met vaste onderaannemers. Dat heeft voor u als voordeel
dat u maar één aanspreekpunt heeft en er van op aan kunt dat de fundering goed is. Als u er voor
kiest om zelf de fundering (te laten) leggen voor uw tuinhuis dient u rekening te houden met de
volgende dingen:
-

-

-

-

-

Bij vierkante of rechthoekige tuinhuizen:
o de bestelmaat van het tuinhuis is de buitenmaat van de fundering
Bij vijfkantige tuinhuizen:
o buitenmaat fundering van de 2 lange zijden is gelijk aan de bestelmaat
o buitenmaat fundering van de 2 korte zijden is 100 cm korter dan de bestelmaat
o buitenmaat fundering van de schuine zijde is 140 cm
Dus bijvoorbeeld een vijfkantig tuinhuis van 250 x 250 cm heeft:
o 2 lange zijden van 250 cm
o 2 korte zijden van 150 cm
o 1 schuine zijde van 140 cm
Uitzondering hierop is het vijfkantig tuinhuis van 200 x 200 cm; dit heeft:
o 2 lange zijden van 200 cm
o 2 korte zijden van 115 cm
o 1 schuine zijde van 118 cm
Voor alle tuinhuizen geldt:
o betonbanden van 10 x 20 cm zijn het meest geschikt omdat de onderregel van het
tuinhuis dan rust op de betonbanden en daar dan ook op bevestigd kan worden
m.b.v. tapankers (deze kunnen ook bij De Tolbrug aangeschaft worden)
o de betonbanden dienen perfect waterpas te liggen omdat deuren en ramen anders
niet (goed) sluitend te krijgen zijn
In het tuinhuis kunt u een vloer leggen van betontegels (30 x 30 cm) waarop eventueel een
houten vloer gelegd kan worden. Ook de tegels en de houten vloer kunnen bij De Tolbrug
aangeschaft worden.

Onderstaand nog een tweetal foto’s om een indruk te krijgen hoe een fundering er uit ziet:
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