
door bijvoorbeeld kwartszand toe te voegen, tot robuustere 

uitvoering als siergrind. 

Patronen in de vloer zijn ook geen probleem. De vakman  

maakt ze voor u door verschillende kleuren naast elkaar te 

gebruiken, of te variëren met de korrelgrootte.  

Mooi en uitermate degelijk zijn ook de terrazzovloeren.  

Deze combinatie van natuursteenkorrels, zand en cement  

(of tegenwoordig ook kunsthars) heeft een eeuwenoude staat 

van dienst. 

Terrazzovloeren zijn oersterk, naadloos, waterdicht. Dat maakte 

ze uitermate geschikt voor natte ruimtes zoals badkamers, 

toiletten of keukens. En ook buiten staat terrazzo zijn mannetje, 

als terrasvloer bijvoorbeeld, of als bankje in de tuin.

Want met terrazzo kun je meer dan vloeren maken. Juist 

dat waterdichte karakter maakt terrazzo zo geschikt voor 

bijvoorbeeld aanrechtbladen en wastafels. 

Al is terrazzo eeuwenoud, klassiek hoeft het niet persé te zijn.  

De professionele terrazzovakman gaat met zijn tijd mee en kan 

voor u hedendaagse en moderne ontwerpen maken en uitvoeren. 

Dus ook met terrazzo zijn de mogelijkheden eindeloos.

U wilt eens iets anders met uw vloer dan tapijt, parket, laminaat 

of plavuizen. Maar wel iets wat mooi is en mooi blijft. Wat tegen 

een stootje kan dus en tegen vocht. Iets wat gemakkelijk schoon 

te maken is. Fraai én functioneel. Dat kan. De professionele 

vloerenlegger heeft in huis waar u naar op zoek bent. 

Traditioneel gesmeerd of modern gegoten; een kunststof of 

cementgebonden vloerafwerking sluit naadloos op uw wensen 

aan. De keuzemogelijkheden zijn enorm, u kunt uw vloer 

precies in de kleur krijgen die u wilt. Heeft u het liever wat 

minder strak, dan kunt u ook alle kanten op. Van heel fijn, 

Vloeren & Terrazzo
Stijlvol, slijtvast, modern, waterdicht, 

klassiek, isolerend, kleurrijk, functioneel, 

esthetisch… Er zijn eindeloos veel 

mogelijkheden voor uw vloer, uw keuken, 

uw badkamer, uw garage. De vloerenlegger 

en de terrazzowerker kunnen u er alles over 

vertellen. En het uitvoeren ook.

Professionals
Gieten, smeren, troffelen, schuren, polijsten, machinaal of 

handmatig. Er komt nogal wat kijken bij het leggen van de 

vloerafwerking en bij terrazzowerk. U kunt dat natuurlijk zelf 

proberen, maar wie garandeert dan dat het egaal wordt. En dat 

het goed blijft? De vloerenlegger en de terrazzowerker weten 

als geen ander hoe het moet. Zij weten welke afwerking voor 

welke ondergrond geschikt is, zij kennen voor elke situatie de 

juiste techniek. Zij zijn professional, beheersen de technieken, 

kennen de materialen, beschikken over de know-how en de 

gereedschappen; en ze werken snel. 

Afbouwgarantie
Wat ook niet onbelangrijk is; op het werk van de professionele 

vloerenlegger en de professionele terrazzowerker kunt u NOA 

Afbouwgarantie krijgen. Dat houdt in dat het werk wordt 

uitgevoerd volgens consumentenvoorwaarden die zijn opgesteld 

in overleg met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. 

Daarnaast heeft u garantie op kunststofvloerafwerkingen en op 

terrazzowerk. Kiest u voor de professionele vloerenlegger of  

terrazzowerker, dan kiest u dus voor vakmanschap én voor 

zekerheid.  

De vakman is goedkoper dan u denkt
Nog altijd betaalt de overheid graag mee aan uw huis. Besluit 

u de verbouwing te financieren, dan is de rente van die 

eigenwoningschuld aftrekbaar voor de belastingen. Er geldt wel 

een aantal regels voor; u kunt ze onder meer vinden op  

www.bedrijfschapafbouw.nl. In ieder geval kan de fiscus u 

vragen om rekeningen van de verbouwing. Die krijgt u wél 

wanneer u het werk door de professionele vakman laat doen. 

Woont u in een monument, dan zijn er diverse subsidie- 

en financieringsmogelijkheden voor het onderhoud ervan. 

Informatie over de mogelijkheden kunt u vinden op  

www.restauratiefonds.nl. Uiteraard krijgt u van de professionele 

vakman de benodigde rekeningen voor het werk dat hij voor u doet.

Website
Voor deskundig advies, offertes en professionele uitvoering 

kunt u contact opnemen met een van de 700 vloerenbedrijven 

of 100 terrazzobedrijven in Nederland. Op onze internetsite 

www.afbouwenonderhoud.nl vindt u namen, adressen en 

telefoonnummers van bedrijven bij u in de buurt.



Vloeren & Terrazzo eindeloos veel mogelijkheden

bedrijf:

Met deze folder geven wij u een indruk van wat de vloerenlegger en de 

terrazzowerker voor u kunnen betekenen. Maar het Bedrijfschap Afbouw 

werkt voor álle bedrijven in de afbouwsector. Wij hebben dus nog meer 

ideeën voor uw huis. Weet u bijvoorbeeld wat er allemaal mogelijk is met 

stucwerk voor de wanden, de plafonds en zelfs de gevels van uw huis? 

En wat denkt u bijvoorbeeld van fraaie verlaagde plafonds, of handige 

scheidingswanden? Neem gerust eens een kijkje in onze andere folders, en 

op de website www.afbouwenonderhoud.nl. Daar kunt u in onze virtuele 

showroom de nodige ideeën opdoen. 

Dit is een uitgave van het Bedrijfschap Afbouw, 

Mauritskade 27, 2514 HD Den Haag 

www.bedrijfschapafbouw.nl, www.afbouwenonderhoud.nl
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