
WONINGEN BOUWEN
MET VERDOUW

• Klantgericht afl everen
• VCA-gecertifi ceerde chauffeurs
• Full-service bouwlogistiek
•  Logistiek centrum van 10.000 m2
• Online bestellen
• Showroom voor binnen- en buitendeuren
• Uw kennispartner voor deuren, daken en gevels
• Materiaalbewerking op maat
•  Eigen productie prefab-bouwelementen
• Onderaannemer voor deuren, daken en gevels

 Voor meer info:
 www.verdouw.nu/ ruwbouw

 VOOR 14.00 UUR BESTELD? MORGEN IN HUIS!

www.verdouw.nu

UW AANBOUW OF NIEUWBOUW IS BIJ ONS 
IN GOEDE HANDEN!!

RUW 
BOUWMATERIAAL

www.verdouw.nu

Volledige aanbouw uit voorraad 
leverbaar

U kent ons van de leveringen isolatie. Waarom dan geen binnenmuurstenen? Kent u 
ons van de dakplaten, waarom dan geen dakpannen? Dit is de gedachte achter de 
uitbreiding van ons assortiment. We willen uw totaalleverancier zijn. Van fundering 
tot nokvorst, dat is het idee.

We dagen u uit om uw aanvragen naar onze specialisten te sturen. Zo kunnen we 
laten zien wat we waard zijn. Test en vergelijk ons! 
Kennispartner willen we ook zijn op het gebied van bouwmaterialen. We denken 
graag mee in oplossingen, alternatieven en toepassingen.

Natuurlijk is ons voorraadassortiment ook online te bestellen. Onder het kopje ruw-
bouw kunt u alle artikelen en prijzen vinden.

www.verdouw.nu

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

 BOUWMATERIALEN

Fluwelensingel 95
2806 CG Gouda
Telefoon 0182 597 300
E-mail verkoop@verdouw.nu

Stadhoudersmolenweg 110
7317 AW Apeldoorn
Telefoon 055 203 7000
E-mail verkoop@verdouw.nu

opmaak drieluik ruwe bouwmaterialen.indd   1 9-5-2019   15:59:37



LEVERANCIER
IN BOUWMATERIALEN

Totaalleverancier

Wij zijn graag totaalleverancier. Inkopen dat doet u het 
liefst bij een betrouwbare partij. Verdouw Bouwproduc-
ten heeft een ruim assortiment ruwe bouwmaterialen 
waarvan een groot deel op voorraad. Dit assortiment 
groeit nog steeds. U kunt bij ons een complete aan-
bouw op maat bestellen. Hiervoor hebben wij alles op 
voorraad en dat is prettig want zo kunt u meteen aan de 
slag.

Uw specialist

Naast de uitbreiding van ons assortiment  hebben wij 
ook uitgebreid in kennis. Zo werkt het bij Verdouw! 
Heeft u vragen neem dan contact op met onze specia-
list. 

De voordelen van Verdouw

Bestelt u uit onze ruime voorraad voor 14:00 uur? 
Dan worden de producten de volgende dag al geleverd. 
Op onze website kunt u meer informatie vinden over alle 
producten en bekijkt u in een persoonlijke omgeving uw 
orders en offertes. Nog zo’n voordeel van Verdouw: we 
laten u weten hoe laat uw bestelling wordt bezorgd. 
Dan kunt u uw planning hier handig op aanpassen.

ASSORTIMENT
WIJ ZIJN TROTS OP DE BREEDTE VAN ONS

AANBOUWEN DOEN WE SAMEN

Vloeren en fundering
Voor een kleinschalige renovatie of aanbouw kunnen wij u de fundering, korf en 
PS- combinatievloer in één keer leveren. Tevens kunnen wij voor nieuwbouw een 
ribcassettevloer, kanaalplaatvloer of breedplaatvloer leveren.

Binnenmuurstenen
Het assortiment binnenmuur is heel divers. Onder andere leveren wij graag cellen 
beton, kalkzandsteen blokken, keramische stenen en gipsblokken leveren wij u graag. 

Gevelstenen en dakpannen
U bent van ons al gewend aan de levering van dakplaten en gevelisolatie maar we 
bouwen graag verder. Voor ieder project kunnen wij gevelstenen en dakpannen leveren. 
We doen zaken met de meest toonaangevende fabrikanten waardoor u een zeer ruime 
keuze heeft. Wij zoeken het juiste product graag voor u op.

SNEL AAN DE SLAG
Bij ons kunt u snel aan de slag met zakgoed uit voorraad! Naast de bekende Qmix mor-
tels hebben wij ons assortiment uitgebreid met egaline, beton, repaparatie, 
ondersabelings en gietmortel.

Overige producten
Om ons assortiment compleet te maken hebben we ook bouwstaalmatten, kantplanken, 
foamglas perinsul, murfor, stalen lateien, betonlateien, afstandhouders beton, vloerven-
tilatiekokers en raamdorpelstenen.TOTAALLEVERANCIER

BOUWMATERIALEN
Met ons complete assortiment
bouwmaterialen geven we uw project 
een goede start Zakgoed nodig? 

Verdouw heeft meerdere soorten zakgoed. Q-mix zijn onze kant en klare 

mortels waar alleen water aan toegevoegd hoeft te worden. De mortels die 

wij hebben zijn de Metselmortels met en zonder kalk, de Betonmortel en 

de ZandCement mortel. Knauf stucmortel wordt gebruikt voor verschillende 

toepassingen binnenshuis. Zand en grind zakgoed is er in diverse soorten 

voor verschillende toepassingen. Grind hebben we in de veel voorkomende 

maat 8-16mm. Vraag de afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.
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