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Ook voor het bouwen en/of verbouwen van uw bedrijfspand,
schuur, garage, tuinhuis of veranda
bent u bij ons aan het juiste adres.
Als ondernemer zijn wij, bij de zakelijke opdrachtgever ons er extra
van bewust dat elke dag dat uw
pand eerder klaar is minder kost
en extra winst betekend.

Over ons:
Nieuwbouw-, verbouw-, of renovatieprojecten; door onze persoonlijke
aanpak, onze traditionele inslag en
allround personeel, staan we altijd
garant voor het gewenste resultaat.
Tevens beschikken wij over een eigen
stucadoorsbedrijf waardoor wij u
een totaalconcept kunnen aanbieden.

Vakmanschap tot in detail:
Kwaliteit is ons handelsmerk en
bouwen conform de gemaakte prijsafspraken ons motto. Geen grove
afwerking maar oog voor details.
Het zijn namelijk de details die een
bouwwerk haar unieke uitstraling
geven. Onze nauwe betrokkenheid,
de concrete afstemming tijdens het
bouwproces en onze helderheid in
de bouwkosten zorgen ervoor dat
u niet voor verrassingen komt te
staan.

Wilt u iets laten realiseren?
Heeft u vragen?
Neem dan geheel vrijblijvend
contact met ons op.

Bouw en Tuin Totaal
Bezoekadres:
Havenstraat 26
8304 AH Emmeloord
Postadres:
Havenstraat 20
8304 AH Emmeloord

Albert: 06-13253137
Arjan : 06-27008999

Woningbouw:

Dakkapellen:

De traditionele woningbouw is kenmerkend voor Bouw Totaal Emmeloord. Deze traditionele manier van
bouwen staat voor kwaliteit. Dit betekend steen voor steen metselen
zoals 30 jaar geleden, uiteraard
aangepast aan de huidige normen
en wensen. U kunt bij ons terecht
voor zowel moderne als rustieke
woningen.

Bent u toe aan meer ruimte op
de bovenverdieping? Dan kan een
dakkapel of nokverhoging de juiste
oplossing voor u zijn.
Daarom adviseren wij op maat en
realiseren een betaalbare dakkapel
die voldoet aan uw specifieke wensen en past bij de mogelijkheden,
uitstraling en sfeer van uw woning.

Aanbouw:
Een uitbouw en/of aanbouw wordt
door ons uitgevoerd door een gemetselde spouwmuur. Kozijnen en
ramen plaatsen wij in een hardhout
of kunststof, voorzien van dubbelglas. De uitbouw wordt vakkundig
voorzien van electra-, gas- en watervoorzieningen (conform de NEN
normen).

De 6% regeling:

Badkamers:

Goed nieuws voor iedereen met
verbouwplannen. Het verlaagde
BTW tarief (van 21% naar 6%) is
opnieuw verlengd tot 1 juli 2015.
Door deze regeling kunnen particulieren die hun woning laten renoveren of verbouwen profiteren van
slechts 6% BTW over het arbeidsloon!
Let op: De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd voor 1 juli 2015.

Een badkamer verbouwen of vernieuwen is meer dan alleen maar een tegelzetter inhuren.Voor een complete renovatie of nieuwbouw van uw badkamer heeft u een aannemer nodig die verstand heeft van alle facetten.
Bij ons als aannemer bent u verzekerd van een complete prijsaanbieding en
een goede doorlooptijd van de nieuwbouw of renovatie van uw badkamer.
Wij werken met vaste onderaannemers die door ons aangestuurd worden
waardoor de lijnen met de u als klant kort zijn.

