
In de professionele sector wordt steeds vaker gekozen voor de toepas-
sing van houtskeletbouw (HSB). Houtskeletbouw is een bouwsysteem 
dat wordt toegepast niet alleen omdat het prijstechnisch interessant 
is, maar ook omdat het een duurzame toepassing betreft. Houtskelet-
bouw geeft de garantie voor een hoge mate van flexibiliteit, het biedt 
een korte, of verkorting, van de bouwtijd en heeft een lange levensduur. 
Houtskeletbouw is een energiezuinige en daarmee een milieuvriende-
lijke manier van bouwen.

Als Bouwcenter Esselink en Verwijs Timmerwerken werken we samen 
aan kwalitatief hoogwaardige producten. We stellen ons hiermee ten 
doel onze klanten te ontzorgen en kosten te reduceren. Een combinatie 
van kennis en ambacht!
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Bouwcenter Esselink
Industrieweg 35
3240 AB Middelharnis

0187 475 400
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www.verwijstimmerwerken.nl



EEN GOEDE 
VOORBEREIDING BEREKENEN, ONTWERPEN, 

CONTROLEREN

BOUWEN

PRODUCTIE

Een goede voorbereiding is het halve werk, 
daarom verzorgen wij niet alleen de productie 
van de houtskeletbouw, maar ook de weg er-
naartoe. We zorgen voor een duidelijk traject. 
Zo gaan we vroegtijdig in het proces aan tafel 
met de architect, aannemer of het complete 
bouwteam. We doorlopen samen uw wensen 
en stemmen gezamenlijk af welke begeleiding 
door u gewenst is. Kiest u ervoor om zelf de 
montage te verzorgen, laat u zich begeleiden 
of besteedt u dit volledig aan ons uit? 

In aanloop naar het productieproces van de prefab-onderdelen, is een 
goede voorbereiding essentieel. We berekenen de haalbaarheid en  
vertalen uw wensen door naar ontwerpen die tot in het kleinste detail 
uitgewerkt en gecontroleerd worden op mogelijke constructiefouten.

Dit doen we samen met een team van specialisten. Door het combineren 
van ervaring, kennis en creatieve oplossingen, maken we het bouwproces 
samen eenvoudiger, verkorten we de bouwtijd en bent u voordeliger uit!

Wij produceren de prefab-onderdelen in onze eigen timmerfabriek, 
evenals de ramen, kozijnen en deuren. We zorgen er voor en tijdens 
het productieproces voor dat er extra aandacht wordt besteed aan aan-
sluitdetails voor een goede wind- en waterdichting. 

Tijdens het productieproces worden, waar mogelijk, al verschillende 
componenten samengevoegd. Zo kan een raam reeds worden voorzien 
van glas en wordt een dakkapel op voorhand kant en klaar geleverd. 
Met deze werkwijze zorgen we ervoor dat er op de bouwplaats op een 
snelle en nauwkeurige manier gemonteerd kan worden.

De losse prefab-onderdelen uit onze fabriek worden droog verpakt en op de bouw-
plaats afgeleverd. Vervolgens kan er gestart worden met de montage van de ver-
schillende onderdelen. Een complete prefab-constructie kan in enkele dagen volle-
dig wind- en waterdicht worden geplaatst. Dat levert u als voordeel op dat het weer 
weinig tot geen invloed heeft op de kwaliteit van het gebouw en de afbouw direct 
kan aanvangen.


