
Werkplaats (bezoek op afspraak)
Hout en Living 
Nijverheidstraat 41 
Wijk en Aalburg 

Ambachtelijk vakwerk 
omgezet in het betere 
buitenleven

Markante vormgeving 
en gebruik van
duurzame materialen 

Juist de detailuitwerkingen springen er bij Hout en Living uit. 

Kenmerkend is het oog voor detail. Elk stukje hout is nooit 

zomaar een stukje hout. Wat klanten zeer waarderen is het 

goede advies en het meedenken. Wensen en verlangens van 

de klant worden omgezet in kwalitatief vakmanschap met uiterst 

uitgewerkte details, wat het geheel in verhouding doet staan.

Bij Hout en Living staan uw wensen en verlangens centraal. 

Wij denken graag met u mee en bieden u een exclusief op maat 

gemaakt bijgebouw aan.

Hout en Living laat u genieten van de specifieke charmes van 

elk seizoen... 

Oog voor detail

Hout & Living  |  Exclusive Outdoor

www.houtenliving.nl
info@houtenliving.nl
Telefoonnummer
0416-691727 



Hout en Living is het exclusieve houtbewerkingsbedrijf van Hans 

Burghout. 

Hans gebruikt zijn jarenlange ambachtelijke ervaring in de 

houtsector voor de realisatie van stijlvolle en authentieke bijgebou-

wen, carports, boothuizen en tuinpavilioens.

De groeiende vraag om te ontspannen en te genieten van de 

schitterende natuur in eigen omgeving heeft Hans Burghout ertoe 

geïnspireerd om tot een concept te komen waarmee hij zich richt 

op het betere buitenleven met een hoog kwaliteitsniveau… Mag ik 

u voorstellen aan Hout en Living!

De voorliefde voor onze bijgebouwen, gemaakt van voornamelijk 

eikenhout karakteriseert in grote mate de uitstraling van het 

uiteindelijke resultaat. Hout en Living kenmerkt zich door z’n oog 

voor detail, markante vormgeving en gebruik van duurzame 

materialen. 

De missie van Hout en Living is om te komen tot een geheel waarin 

uw behoeften en wensen centraal staan en waarin wij meedenken 

in maatwerk. Hout en Living draagt zorg voor het ontwerp, de 

uitvoering en de afwerking door u een smaakvol eindresultaat aan 

te bieden. Een proces waarin u geheel ontzorgt wordt.

Een betere waarborg voor stijlvolle ideeën, hoogwaardige kwaliteit 

en een betrouwbare levering is niet denkbaar.

Het gehele proces wordt in eigen beheer uitgevoerd. Deze 

verwerking vindt plaats in onze werkplaats aan de Nijverheidstraat 

te Wijk en Aalburg. 

Aangenaam kennis 
te maken!

Meedenken met de klant,  hoogwaardige 
kwaliteit en ambachtelijk vakwerk…

Een tijdloze schoonheid in harmonie met haar natuurlijke omge- 

ving... Dat is in één zin wat een exclusief houten bijgebouw van 

Hout en Living uitademt.

Beleef intens de rust van het betere buitenleven…

Of het nu een overkapping, tuinpaviljoen, poolhouse, gastenver- 

blijf, carport, boothuis, veranda of tuinhuis betreft, ten alle tijden 

komt het oude ambachtswerk naar boven doordat Hout en Living 

de eeuwenoude authentieke houtverbindingen, zoals ‘pen en gat 

verbinding’ hanteert en de klassieke bouwtechnieken beheerst.

Oude geleefde dakpannen, een rietgedekt dak of een leien dak 

geven een landelijke sfeer aan de bijgebouwen. 

Ook het gebruik van stalen kozijnen zorgt voor een exclusieve en 

luxe uitstraling. De staanders opgebouwd op hardstenen sokkels. 

Wat dacht u van een ingemetselde open haard die op koudere 

dagen en late avonden een behaaglijke warmte uitstraalt. 

Onze vaklui zetten uw wensen en verlangens om in een stijlvol 

geheel! Op deze manier laat Hout en Living u ten alle tijden 

genieten van uw exclusieve bijgebouw.

Beleef intens de rust van het buitenleven 
met onze exclusieve bijgebouwen

Hout & Living  |  Exclusive Outdoor

Hout en Living werkt uitsluitend met natuurlijke en authentieke 

materialen die wij samensmelten tot een harmonieus geheel. 

Uiteraard hechten we veel waarde aan de afkomst van ons hout 

en hebben we respect voor de natuur. Daarom werken we 

alleen met hout dat het officiële FSC-keurmerk draagt. Het hout 

wordt pas FSC gecertificeerd als het afkomstig is uit bossen die 

op 100% verantwoorde wijze worden beheerd volgens de eisen 

van de internationale Forest Stewardship Council.

Maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen
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Hout en Living is het exclusieve houtbewerkingsbedrijf van Hans 

Burghout. 

Hans gebruikt zijn jarenlange ambachtelijke ervaring in de 

houtsector voor de realisatie van stijlvolle en authentieke bijgebou-

wen, carports, boothuizen en tuinpavilioens.

De groeiende vraag om te ontspannen en te genieten van de 

schitterende natuur in eigen omgeving heeft Hans Burghout ertoe 

geïnspireerd om tot een concept te komen waarmee hij zich richt 

op het betere buitenleven met een hoog kwaliteitsniveau… Mag ik 

u voorstellen aan Hout en Living!

De voorliefde voor onze bijgebouwen, gemaakt van voornamelijk 

eikenhout karakteriseert in grote mate de uitstraling van het 

uiteindelijke resultaat. Hout en Living kenmerkt zich door z’n oog 

voor detail, markante vormgeving en gebruik van duurzame 

materialen. 

De missie van Hout en Living is om te komen tot een geheel waarin 

uw behoeften en wensen centraal staan en waarin wij meedenken 

in maatwerk. Hout en Living draagt zorg voor het ontwerp, de 

uitvoering en de afwerking door u een smaakvol eindresultaat aan 

te bieden. Een proces waarin u geheel ontzorgt wordt.

Een betere waarborg voor stijlvolle ideeën, hoogwaardige kwaliteit 

en een betrouwbare levering is niet denkbaar.

Het gehele proces wordt in eigen beheer uitgevoerd. Deze 

verwerking vindt plaats in onze werkplaats aan de Nijverheidstraat 

te Wijk en Aalburg. 

Aangenaam kennis 
te maken!

Meedenken met de klant,  hoogwaardige 
kwaliteit en ambachtelijk vakwerk…

Een tijdloze schoonheid in harmonie met haar natuurlijke omge- 

ving... Dat is in één zin wat een exclusief houten bijgebouw van 

Hout en Living uitademt.

Beleef intens de rust van het betere buitenleven…

Of het nu een overkapping, tuinpaviljoen, poolhouse, gastenver- 

blijf, carport, boothuis, veranda of tuinhuis betreft, ten alle tijden 

komt het oude ambachtswerk naar boven doordat Hout en Living 

de eeuwenoude authentieke houtverbindingen, zoals ‘pen en gat 

verbinding’ hanteert en de klassieke bouwtechnieken beheerst.

Oude geleefde dakpannen, een rietgedekt dak of een leien dak 

geven een landelijke sfeer aan de bijgebouwen. 

Ook het gebruik van stalen kozijnen zorgt voor een exclusieve en 

luxe uitstraling. De staanders opgebouwd op hardstenen sokkels. 

Wat dacht u van een ingemetselde open haard die op koudere 

dagen en late avonden een behaaglijke warmte uitstraalt. 

Onze vaklui zetten uw wensen en verlangens om in een stijlvol 

geheel! Op deze manier laat Hout en Living u ten alle tijden 

genieten van uw exclusieve bijgebouw.

Beleef intens de rust van het buitenleven 
met onze exclusieve bijgebouwen

Hout & Living  |  Exclusive Outdoor

Hout en Living werkt uitsluitend met natuurlijke en authentieke 

materialen die wij samensmelten tot een harmonieus geheel. 

Uiteraard hechten we veel waarde aan de afkomst van ons hout 

en hebben we respect voor de natuur. Daarom werken we 

alleen met hout dat het officiële FSC-keurmerk draagt. Het hout 

wordt pas FSC gecertificeerd als het afkomstig is uit bossen die 

op 100% verantwoorde wijze worden beheerd volgens de eisen 

van de internationale Forest Stewardship Council.

Maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen

Werkplaats (bezoek op afspraak)
Hout en Living 
Nijverheidstraat 41 
Wijk en Aalburg 

Ambachtelijk vakwerk 
omgezet in het betere 
buitenleven

Markante vormgeving 
en gebruik van
duurzame materialen 

Juist de detailuitwerkingen springen er bij Hout en Living uit. 

Kenmerkend is het oog voor detail. Elk stukje hout is nooit 

zomaar een stukje hout. Wat klanten zeer waarderen is het 

goede advies en het meedenken. Wensen en verlangens van 

de klant worden omgezet in kwalitatief vakmanschap met uiterst 

uitgewerkte details, wat het geheel in verhouding doet staan.

Bij Hout en Living staan uw wensen en verlangens centraal. 

Wij denken graag met u mee en bieden u een exclusief op maat 

gemaakt bijgebouw aan.

Hout en Living laat u genieten van de specifieke charmes van 

elk seizoen... 

Oog voor detail

Hout & Living  |  Exclusive Outdoor
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Werkplaats (bezoek op afspraak)
Hout en Living 
Nijverheidstraat 41 
Wijk en Aalburg 

Ambachtelijk vakwerk 
omgezet in het betere 
buitenleven

Markante vormgeving 
en gebruik van
duurzame materialen 

Juist de detailuitwerkingen springen er bij Hout en Living uit. 

Kenmerkend is het oog voor detail. Elk stukje hout is nooit 

zomaar een stukje hout. Wat klanten zeer waarderen is het 

goede advies en het meedenken. Wensen en verlangens van 

de klant worden omgezet in kwalitatief vakmanschap met uiterst 

uitgewerkte details, wat het geheel in verhouding doet staan.

Bij Hout en Living staan uw wensen en verlangens centraal. 

Wij denken graag met u mee en bieden u een exclusief op maat 

gemaakt bijgebouw aan.

Hout en Living laat u genieten van de specifieke charmes van 

elk seizoen... 

Oog voor detail
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