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 oprit-proof

Dit symbool staat bij de producten die een zeer 
gunstige prijs-kwaliteit verhouding hebben.

Dit symbool staat bij de producten die bijdragen
aan een duurzame tuininrichting.

Dit symbool staat bij de producten die ook 
geschikt zijn voor verwerking in een oprit.

duurzaam
product

duurzaam
product

Ieder jaar stellen wij een nieuw Tuinmagazine samen. Nog steeds gedrukt op 
papier, om doorheen te kunnen bladeren en een eerste idee te krijgen over de 
inrichting van uw tuin. Heel graag nodigen wij u uit voor een bezoekje aan onze 
(overdekte) showtuin. U krijgt dan een nóg beter beeld van de kleuren, structuren 
en eigenschappen van de producten. En natuurlijk kunnen wij u een passend 
advies geven.  
 
Veel van de producten uit dit magazine kunnen wij uit voorraad leveren. Informeer 
bij onze medewekers indien u materialen snel nodig heeft.

Een aantal van onze producten hebben een zeer gunstige prijs-kwaliteit 
verhouding. U herkent deze producten aan het ‘gunstig geprijsd’ symbool.  
Bent u op zoek naar een duurzame tuininrichting? Op pagina 15, 16 en 17 vindt u 
producten die zorgen voor een klimaatbestendige tuin. 
 
Wij werken uitsluitend met vaste leveranciers. Met hen hebben we jarenlange 
ervaring, zodat we de kwaliteit kunnen garanderen. Het zijn leveranciers met 
producten in de verschillende prijssegmenten. Zo is er altijd een tuin te vinden 
die past bij uw budget en wensen.

Wij wensen u veel plezier met het zoeken naar passende producten voor uw tuin. 
Uiteraard zijn wij u daarbij graag van dienst. 

Tuinteam J.K. van den Dool BV

bezoekadres showtuin
Oostdorperweg 206 C Wassenaar

tel 070 511 06 57 

openingstijden
ma-vrij 07:00-12:30 en 13:00-17:00/17:30* uur

zaterdag 08:00-16:00 uur

* 20-02-2023  t/m 29-09-2023 tot 17.30 uur
02-10-2023 t/m 16-02-2024 tot 17.00 uur

Kijk op jkvddoolbv.nl voor actuele openingstijden!
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De Kloosterstones zijn zeer geliefde producten. Het zijn 
getrommelde betonstenen met een rustieke uitstraling. 
Het is een ideale steen om een gezellig terras te maken 
of een stevige oprit. Getrommelde stenen zijn er in 
wildverbanden of zogenaamde grootformaten.  

Greybla

RosatoIvory Summer Walnut

Copper Blend GialloBlack

Kloosterstones

Bruin - ZwartAntraciet Bont

Tavo Titaangrijs

Sunset RoodNuance Greige Oceanis Roubaix

Camargue

Stonehedge (geïmpregneerd)
 20x5x6,4  15x15x6  20x30x6  wildverband 

Antraciet  € 37,95  € 33,95  € 34,95  € 43,95 

Bont € 37,95 € 33,95 € 34,95 € 43,95

Bruin - Zwart  € 37,95 € 33,95  € 34,95  - 

Camargue  € 40,50  € 33,95  € 36,95  € 47,95 

Nuance Greige  -  € 33,95  € 36,95  € 47,95 

Oceanis  -  € 42,95  -  - 

Roubaix € 37,95  € 33,95 € 34,95  € 43,95

Sunset Rood  -  € 35,95 - € 47,95

Tavo  -  € 35,95  € 36,95  - 

Titaangrijs  -  € 33,95  € 34,95  - 

Genoemde prijzen: per m². Maten: lxbxh en in cm. wvb= wildverband, stenen van ver-
schillende afmetingen in een pakket.

Advies:
Krijgt u meerdere pakketten 

tegels of stenen tegelijk geleverd, meng 
deze dan door elkaar. Haal de stenen van 

boven naar beneden van de pallet. Dus niet laag 
voor laag. Verwerk de stenen ook tegelijkertijd 

van de verschillende pallets.
Zo ontstaat er een optimaal 

kleurbeeld.

De Stonehedge is een 
getrommelde betonsteen met 
Hydro-M behandeling. 
De beschermlaag op de 
betonsteen voorkomt slijtage 
en groene aanslag.  

Kloosterstones
 20x5x7  20x30x6  wildverband 

Black, Greybla, Summer € 32,95 € 29,95  € 34,50 

Copper Blend, Walnut € 32,95 € 28,50  - 

Giallo, Ivory, Rosato € 32,95 € 29,95 -

Genoemde prijzen: per m2. Maten: lxbxh en in cm. Wildverband (wvb), stenen 
van verschillende afmetingen in een pakket (1,2m2 per laag).
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Stonehedge (geïmpregneerd)

 oprit-proof

Om te weten:
 Betonproducten worden 

gemaakt door vermenging 
van zand, grind, cement en 

water. Een volkomen natuurlijk 
product dus. Bij beton kan cement 

een chemische reactie aangaan 
met water, waardoor er vrije kalk 
wordt gevormd. De kalk zet zich 
door als witte cementuitslag. Dit 

verschijnsel hoort bij de productie 
van beton en verdwijnt vanzelf. 

‘Kalk-uitbloei’ zoals dit ook 
wel wordt genoemd, wordt 

daarom niet als klacht 
geaccepteerd.

 oprit-proof
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De Premiton is een zeer gunstig geprijsde betonsteen. 
De stenen hebben rechte randen waardoor uw terras 
een strakke uitstraling krijgt. De Premiton S is 4 cm dik 
en daardoor prima voor het terras, maar niet geschikt 
voor een oprit. De Premiton-serie is een behandelde 
steen waardoor deze kleur- en slijtvaster is.

De Smoothstones Budget is een betontegel zonder 
facet rand; dit zorgt voor een moderne en toch warme 
uitstraling. En deze tegel is zeer gunstig geprijsd!

La PalmaLanzaroteGran Canaria

De Smartton is een betontegel 
met een strak oppervlak met Soft 
touch deklaag. De randen zijn 
strak. De deklaag is behandeld met 
Top-Protect Easy Clean. Dit zorgt 
ervoor dat de tegel eenvoudig 
schoon te houden is. Deze tegel 
kunnen wij voor een gunstige prijs 
uit voorraad leveren.

Tenerife

Premiton S
30x60x4 60x60x4 80x80x5

afgebeelde kleuren  € 33,50  € 33,50 € 45,50

Genoemde prijzen: per m². Maten: lxbxh en in cm. De kleuren zijn ook 
verkrijgbaar in 15x30 en 20x30. Informeer bij onze medewerkers!

Smoothstones Budget
60x60x5

afbebeelde kleuren € 29,95

Prijs: per m2; Maten: lxbxh en in cm.

Greybla Black
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Premiton

Smoothstones
Budget
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Kilimanjaro

Mount Vancouver

Black Sparkle

Mount Denali

Amiata

MatterhornMount Everest

Mount Victoria

Smartton M
60x60x5 80x80x5

Amiata € 30,50 € 45,95

Black Sparkle € 31,50 -

Kilimanjaro € 30,50 € 45,95

Mount Everest € 30,50 € 45,95

Matterhorn € 30,50 € 45,95

Mount Denali € 30,50 € 45,95

Mount Vancouver € 30,50 -

Mount Victoria € 30,50 -

Genoemde prijzen: per m². Maten: lxbxh en in cm
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Smartton Wave S

 30x60x4 60x60x4
Smartton Nature Wave 

wvb*

Amiata € 34,50 € 38,95 -

Kilimanjaro € 34,50 € 38,95 € 49,50 

Matterhorn € 34,50 € 38,95 € 49,50 

Mont Blanc - - € 49,50 

Mount Everest - - € 49,50

Sierra Madre € 34,50 € 38,95 -

Genoemde prijzen: per m². Maten: lxbxh en in cm.
* Het wildverband wordt verkocht per 1,08 m² in afmetingen 3 st. 15x30 / 2 st. 30x30 / 3 st. 30x45 / 2 st. 30x60

Nature Wave

De Smartton is een betontegel met een strak oppervlak 
met Soft touch deklaag. De randen zijn strak. De 
deklaag is behandeld met Top-Protect Easy Clean. Dit 
zorgt ervoor dat de tegel makkelijk schoon te houden 
is. Door de diverse verkrijgbare afmetingen en kleuren 
kunt u oneindig veel combinaties maken in uw tuin. 
Het oppervlak van de Smartton Wave heeft in 
tegenstelling tot de ‘gewone’ Smartton een gewelfde 
structuur (gewelfde toplaag). Deze look geeft de tegel 
een natuurlijke uitstraling. De randen zijn strak.
Het Smartton Nature Wave wildverband heeft 
in tegenstelling tot de Smartton Wave een licht 
verouderde look.  

AmiataAdamello

Matterhorn Mont Blanc

Kilimanjaro

Mount Everest Mount Vancouver

Mount Denali

Mount Victoria

Sierra Madre

Smartton S
30x60x4 60x60x4 40x80x4 Groot wvb**

Adamello € 31,95 € 34,50 - -

Amiata € 31,95 € 34,50 € 39,50 € 40,95

Kilimanjaro € 31,95 € 34,50 € 39,50 € 40,95

Matterhorn € 31,95 € 34,50 € 39,50 € 40,95

Mont Blanc € 31,95 € 34,50 - -

Mount Vancouver € 31,95 € 34,50 - -

Mount Everest € 31,95 € 34,50 € 39,50 -

Mount Denali € 31,95 € 34,50 € 39,50 -

Mount Victoria € 31,95 € 34,50 € 39,50 -

Sierra Madre € 31,95 € 34,50 € 39,50 -

Smartton L
30x60x6 60x60x6 klein wvb* groot wvb** RS-wvb***

Amiata € 38,95 € 42,95 € 45,50 € 45,95 € 45,95

Kilimanjaro € 38,95 € 42,95 € 45,50 € 45,95 € 45,95

Matterhorn € 38,95 € 42,95 € 45,50 € 45,95 € 45,95

Mount Vancouver € 38,95 € 42,95 - - -

Mount Everest € 38,95 € 42,95 - - -

Mount Victoria € 38,95 € 42,95 - - -

Sierra Madre € 38,95 € 42,95 - € 45,95 -

Genoemde prijzen: per m2. Maten: lxbxh en in cm. Informeer voor kleinere afmetingen.  
* Het klein wildverband wordt verkocht per 1,08 m² in de afmetingen 15x30 / 30x30 / 30x45 / 30x60
** Het groot wildverband wordt verkocht per 0,72 m² in de afmetingen 30x30 / 30x60 / 60x60
*** Het wildverband wordt verkocht per 1,26 m² in de afmetingen 15x15 / 15x22,5 / 30x15 / 30x30

verwerkingsadvies:
Leg betonsierbestrating 

Smartton (Wave) altijd in een 
schone laag zand van minimaal 10 
cm. Laat het overtollige zand nooit 

op de tegel liggen maar verwijder het 
direct. De bestrating nooit aftrillen 

met een gewone trilplaat, maar 
met een roller trilplaat.

Smartton

Smartton
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Genoemde prijzen: per m2. Maten: lxbxh en in cm. Informeer voor kleinere afmetingen. 
** Het wildverband wordt verkocht per 0,72 m² in de afmetingen 30x30/ 30x60/ 60x60
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De 3D-geprinte Mosaic en Caliza designtegels binnen de Conforme serie 
geven uw tuin een unieke landelijke, rustieke of juist ultramoderne uitstraling. 
Geef uw tuin een authentieke look door de tegels te gebruiken op een groter 
terras, in ‘n schaduwhoek of als blikvanger onder de tuintafel. De tegels hebben 
de unieke Hydro-M-bescherming en hierdoor nauwelijks onderhoud nodig.

Mosaic CasablancaMosaic ArabicaCaliza Saffier Design 4

Terrazzo Grey Mosaic VictoriaMosaic Oase Mosaic Stellar

Caliza Azul Design 2

Conforme 60x60x3  
afgebeelde kleuren € 67,95

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm.Conforme
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Stretto Soft Comfort S
 30x60x4  50x50x4 40x80x4 60x60x4

Black € 33,95 € 38,95 € 36,95 € 31,95

Giallo € 33,95 - € 36,95 € 31,95

Greybla € 33,95 € 38,95 € 36,95 € 31,95

Grigio € 33,95 - € 36,95 € 31,95

Grezzo € 33,95 € 38,95 € 36,95 € 31,95

Ivory € 33,95 € 38,95 € 36,95 € 31,95

Misto € 33,95 - € 36,95 € 31,95

Violetto € 33,95 - € 36,95 € 31,95

Genoemde prijzen: per m². Maten: lxbxh en in cm.

Robusto L
20x30x6 30x40x6 30x60x6 60x60x6  100x100x6  wvb * banenverband 8 cm

Black € 32,95 € 35,95 € 39,95 € 39,95 € 48,95 - € 45,95

Giallo € 32,95 - € 39,95 - - - -

Greybla € 32,95 € 35,95 € 39,95 € 39,95 € 48,95 € 44,95 € 45,95

Grezzo € 32,95 € 35,95 € 39,95 € 39,95 € 48,95 € 44,95 € 45,95

Grigio € 32,95 - € 39,95 - - - -

Ivory € 32,95 € 35,95 € 39,95 € 39,95 € 48,95 € 44,95 € 45,95

Violetto € 32,95 - - - - - -

Genoemde prijzen: per m². Maten: lxbxh en in cm. 
* wvb= wildverband, stenen van verschillende afmetingen in een pakket (30x30 / 30x60 / 60x60 cm) 

Deze series kenmerken zich door zijn kleurrijke vormgeving en facetranden. De geïmpregneerde toplaag 
zorgt ervoor dat vuil en aanslag weinig kans krijgen. De tegel is hierdoor makkelijk in het onderhoud.  
De Soft Comfort toplaag is speciaal voor het terras. De Robusto-serie is uitermate geschikt voor de oprit.

Black GrezzoGreyblaGiallo

Grigio Ivory Misto Violetto

Robusto en Stretto Soft Comfort

GUNSTIG
GEPRIJSD

Let op!
Kleurschakeringen 

en vormgeving 
kunnen afwijken in 

andere maten. Bezoek 
onze showtuin en 
bekijk de andere 
mogelijkheden.

 oprit-proof
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alle afmetingen van 6 en 8 cm hoogte zijn oprit-proof

Infinito Comfort
 30x60x6  60x60x4,4   60x60x6 40x80x4,4 100x50x6 100x100x6 120x60x8 120x120x8

Black, Light Grey € 44,95 € 39,95 € 45,95 € 41,95 € 64,95 € 64,95 € 70,50 € 70,50

Medium Grey € 44,95 € 39,95 € 45,95 € 41,95 - € 64,95 € 70,50 € 70,50

Nuance Greige € 44,95 € 39,95 - - - - - -

Nuance Light Grey € 44,95 € 39,95 € 45,95 € 41,95 - - - -

Nuance Medium Grey, Orso - € 39,95 - - - - - -

Nuance Black, Tavo - € 39,95 - € 41,95 - - - -

Genoemde prijzen: per m². Maten: lxbxh en in cm. 

De Infinito Comfort is een vlakke tegel met strakke randen. Welke afmeting je ook kiest, het effect is altijd 
sober en robuust. Zowel de egale als de genuanceerde kleuren passen perfect in een minimalistische 
omgeving.  Wil je een geheel maken van oprit, paden en terras? Wissel dan af met kleine en grote formaten 
in eenzelfde tint. De Hydro-M bewerking maakt ze kleurvaster en makkelijker in onderhoud.

Deze waalformaat stenen lijken heel erg op gebakken klinkers, maar dan gemaakt van beton. Hierdoor 
zijn zij erg gunstig in prijs, maar heeft u wel de charmante nostalgische look van een gebakken klinker. De 
Bosoven is geschikt voor terrassen, een decoratief pad, maar ook geschikt voor de oprit. De stenen zijn 
vanuit de fabriek behandeld met een beschermlaag. Het voordeel hiervan is dat het water minder snel in 
de tegel doordringt. Dit betekent minder vuil en dus gemakkelijker in onderhoud.

Black 

Nuance Black

Nuance Medium Grey 

Medium Grey

Nuance Light Grey

Tavo

Light Grey

Nuance Greige

Orso

Infinito Comfort

 oprit-proof

Bosoven
20x5x7

afgebeelde 
kleuren

€ 34,95

Genoemde prijzen: per m². Maten: 
lxbxh en in cm

Bosoven

Nero

Prunia

Violet

MangaanGrijs genuanceerd

De Romano Punto heeft een elegante uitstraling dankzij een opvallend legpatroon. Door de strakke lijnen 
is Romano Punto goed te combineren met andere tegels. Ze zijn uniek dankzij het ongebruikelijke lange 
formaat van 40x8x8 centimeter. Ideaal voor looppaden of de oprit.

Romano Punto
40x8x8

afgebeelde 
kleuren

€ 44,95

Genoemde prijzen: per m². Maten: 
lxbxh en in cm

Romano Punto

Ivory

Nero

Grijs/ZwartGrezzo

GUNSTIG
GEPRIJSD
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Naast betontegels in zes kleuren en diverse 
afmetingen (waaronder veel vierkante tegels, 
tot 100x100 cm!), leveren wij ook bijpassende 
betonproducten. Zoals opsluitbanden (buitenrand 
van een tuinpad), traptreden en stapel-elementen. 
De tegels zijn weersbestendig, gripvast en 
onderhoudsvrij. Ook zijn ze slijtvast en daardoor 
zeer geschikt voor intensief gebruik.  
Nieuw in het assortiment is de eco-tegel. 

Nieuw: de zeskantige open 
ECO-tegel van Schellevis. 
Dankzij de open structuur, zakt het 
regenwater direct de bodem in. De 
tegel zelf kan gevuld worden met gras, 
split, schelpen of zand. Informeer bij 
onze medewerkers! 
Op pagina 16 en 17 staan meer 
duurzame oplossingen voor uw tuin.

De producten van Schellevis zijn geïnspireerd 
door de natuur. De stenen hebben een levendig 
karakter en unieke kleurnuances. Schellevis 
laat verleden en toekomst samengaan bij de 
vervaardiging van hun producten: de modernste 
technologie in combinatie met ambachtelijk 
vakmanschap. 

Oud Hollandse tegels
 20x20x5  40x40x5  50x50x5  60x60x5 40x80x5  80x80x5  100x100x5 ECO-tegel*

Antraciet € 52,00 € 52,00  € 52,00  €52,00 € 62,50  € 62,50  € 60,00 € 15,45 p.s.

Carbon € 54,50 € 54,50  € 54,50  € 54,50 € 68,50  € 68,50  € 65,00

Creme € 65,50 -  € 65,50  € 65,50 -  € 91,00  € 78,50

Grijs € 43,00 € 43,00  € 43,00  € 43,00 € 60,00  € 60,00  € 58,50 € 14,80 p.s.

Roodbruin € 58,50 - € 58,50 € 58,50 -  € 68,00  € 65,00

Taupe - -  € 54,50  € 54,50 -  € 68,00  € 65,00

Genoemde prijzen: per m². Maten: lxbxh en in cm. Op aanvraag meer maten verkrijgbaar, die bijvoorbeeld geschikt zijn voor de oprit.  
Ook zijn er grootformaten leverbaar; tot de afmeting van 240 x 120 cm.  
* De prijs van de ECO-tegel is per stuk.
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Tip:
Kleuren komen tot leven met een 

impregneer-kleurverdieper. U kunt het onder 
andere toepassen bij siertegels, betonstenen 

en Oud Hollandse tegels. Het verdiept de 
structuur en beschermt de tegels tegen 

vuil, vocht en verkleuringen.

Oud Hollandse opsluitbanden
 100x20x5 100x30x5  100x40x5  100x50x5 

Antraciet  € 12,40 € 18,25  € 24,55  € 30,25 

Carbon  € 12,95 € 20,10  € 26,25  € 33,25 

Creme € 16,50 -      -      -

Grijs € 11,90 € 17,75 € 23,60 € 29,50

Roodbruin € 15,60 -     -      -

Taupe € 12,95 -     -      -

Genoemde prijzen: per stuk. Maten: lxbxh en in cm. 

Oud Hollandse stapelelementen
 75x15x15  100x20x20

Antraciet  € 12,95 € 27,10

Carbon  € 14,40 € 28,90

Grijs € 11,90 € 25,75

Genoemde prijzen: per stuk. Maten: lxbxh en in cm. 

Oud Hollandse trap-
treden

 100x40x20  100x37x15

Antraciet*  € 60,40 € 52,15

Carbon*  € 65,05 € 54,90

Creme         - € 87,85

Grijs* € 57,70 € 49,45

Roodbruin € 67,30          -

Taupe         - € 54,90

Genoemde prijzen: per stuk. Maten: lxbxh en in cm.  
* Ook in 50 cm lengte verkrijgbaar. 

Oud Hollandse tegels
Antraciet Carbon Creme 

Grijs Roodbruin Taupe 

duurzaam
product
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Lijngoten Slimline
100x10,3x6

aluminium € 39,50

zwart € 46,50

corten € 69,50

Genoemde prijzen: per stuk.  
Maten: lxbxh en in cm

Lijngoten Top X 
100x12x9

verzinkt € 23,75

zwart € 23,75

Genoemde prijzen: per stuk.  
Maten: lxbxh en in cm

Virage is een unieke mix van ecologie en een vernieuwend origineel 
design. Dankzij de modulaire opbouw, kun je verschillende patronen 
leggen. Het evenwicht tussen beton en gras of kiezel schept een lijnen-
spel waarmee je aan elke oppervlakte een opmerkelijk karakter geeft. Virage
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Virage
 30x30x12 

Black € 52,95

Grey € 49,25

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm. 

Met deze 
bestrating zorgt u voor 

een klimaatbestendige tuin: 
het regenwater kan direct de 
bodem in en zo voorkomt u 

wateroverlast en blijft het 
grondwater op peil!

 oprit-proof

Watergoten en Rainbloxx

Rainbloxx
Rainbloxx 60 (30 liter) onder het terras 120x50x6 cm  € 25,15 

Rainbloxx 100 (24 liter) 120x20x10 cm  € 16,50 

Rainbloxx 200 (36 liter) langs het terras 120x20x15 cm € 32,70

Rainbloxx 600 (120 liter) onder de border 120x20x60 cm € 132,10

Genoemde prijzen: per stuk. Maten: lxbxh en in cm. 

De werking van 
Rainbloxx:

Rainbloxx is een milieuvriendelijk, 
duurzaam, lichtgewicht infiltratiesysteem 
gemaakt van steenwol. Dit systeem zorgt 
ervoor dat regenwater wordt opgeslagen 

en tijdens droge periodes geleidelijk wordt 
afgegeven aan de tuin. Hier hoef je zelf niets 

voor te doen. Want bomen, heesters en 
planten kunnen het grondwater zelf door 

het infiltratiesysteem heen opzuigen. 
Rainbloxx kunt u leggen onder of 

langs uw terras of onder de 
plantenborder.

duurzaam
product

Hexaline sleufgoot
100x13x6

kunststof zwart € 60,35

Genoemde prijzen: per stuk.  
Maten: lxbxh en in cm

Het regent steeds vaker erg hard. En 
tegelijkertijd vinden we het mooi om groot-
formaat tegels in onze tuin te leggen. Juist 
deze combinatie maakt het belangrijk om het 
afvoeren van het regenwater goed te regelen. 
Onderstaande goten voorkomen wateroverlast 
op het terras. Het zijn mooie designroosters 
die zeer eenvoudig te verwerken zijn tussen 
de tegels en makkelijk aan te sluiten zijn op het 
riool. Een andere goede optie is om de goten 
aan te sluiten op een infiltratiesysteem zoals 
de RainBloxx. Een prachtig duurzaam product!

GUNSTIG
GEPRIJSD

duurzaam
product
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Opsluitbanden beton
 100x15x5  100x20x6  100x30x6  100x20x10 

Opsluitband grijs  € 3,70  € 4,95  € 7,75  € 8,00        

Opsluitband zwart  € 4,40  € 5,50  € 8,50  € 9,00 

Genoemde prijzen: per stuk. Maten: lxbxh en in cm. 

Kantopsluitingen staal
 16,5 cm x 3 meter  27,5 cm x 3 meter 

Cortenstaal € 42,95 € 58,95

Verzinkt € 42,95 € 58,95

Genoemde prijzen: per stuk.

Kantopsluitingen kunststof (Ecolat)
recht  200x14x1 cm  200x19x1  cm

Ecolat grijs € 12,50 per stuk € 14,15 per stuk

Ecolat bruin € 13,60 per stuk € 15,25 per stuk

op rol 10 meter x 14 cm 25 meter x 14 cm

Ecolat grijs € 54,50 per rol € 99,50 per rol

Ecolat bruin € 59,95 per rol € 110,00 per rol

Blockstones en Lineablocks
ongetrommeld

30x15x15
getrommeld

30x15x15
ongetrommeld

45x15x15
getrommeld

45x15x15
ongetrommeld

60x15x15
getrommeld

60x15x15

Black, Greybla € 3,00 € 3,55 € 4,50 € 5,50 € 5,75 € 6,50

Kilimanjaro € 5,00 € 5,50 € 7,00 € 8,00 € 7,50 € 8,50

Genoemde prijzen: per stuk. Maten: lxbxh en in cm.

Opsluitband zwart Kantopsluitingen staal

Kantopsluitingen kunststof (Ecolat) 

Opsluitband grijs

Amiata Kilimanjaro

Matterhorn Mount Everest

Opsluitbanden en kantopsluitingen

Black Greybla Kilimanjaro

Muurblokken 25x14x10 € 3,50

Genoemde prijs: per stuk; Maten: lxbxh en in cm.
Er is nog een vierde kleur beschikbaar: Matterhorn. 

Smartblocks 45x15x15 €6,50

Genoemde prijs: per stuk; Maten: lxbxh en in cm.

Smartblocks
afdekplaten

50x25x5 € 18,50

Genoemde prijs: per stuk; Maten: lxbxh en in cm.

Tip:
Deze stapelblokken 

zijn goed te combineren met 
de tegels van de Smartton-serie.

Zie pagina 8-9!

Opsluitbanden en kantopsluitingen zijn voor het opsluiten van uw bestrating (tuinpad, border of oprit) en zorgen 
ervoor dat uw bestrating of grind netjes op de plek blijft. En kantopsluiting van cortenstaal heeft een stoere, strakke en 
moderne uitstraling en is in diverse afmetingen leverbaar. De Ecolat is een duurzame kantopsluiting van gerecycled 
restplastic en eenvoudig te buigen wat zorgt voor een natuurlijke look.

Smartblocks (onderdeel van de Smartton-serie, zie pagina 8-9) zijn 
behandelde blokken met een mini-facet voor een strakke uitstraling. 
Geschikt voor een mooie border of losse bloembak. 

Deze getrommelde blokken (Blockstones) en ongetrommelde blokken (Lineablocks) zijn in verschillende afmetingen 
en kleuren verkrijgbaar. Ze zijn te gebruiken voor het maken van muren of plantenbakken.  

De Promowall muurblokken zijn taps toelopende blokken waardoor u niet alleen mooie rechte muren kunt maken, 
maar ook bochten. Het grillige uiterlijk van de blokken zorgt voor een stoer en degelijk geheel. 

Promowall muurblokken

Smartblocks

Blockstones en Lineablocks

Mount Everest

Mont Blanc

Kilimanjaro
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Door de structuren geeft een straatwerk van bakstenen een bijzonder resultaat.  
Een straatbaksteen is een oerhollands en 100% natuurlijk (klei)product.  
De steen is kleurecht met levenslang behoud van de natuurlijke tint. Door het 
natuurlijke slijtingsproces wordt de kleur in de loop der tijd warmer en mooier.  
Door het bakproces kunnen lichte tint- en maatafwijkingen ontstaan. Voor een mooi 
en egaal resultaat worden de straatbakstenen van verschillende pallets gemengd.

Oud Duindigt

Oud Horsten

Oud Eikenhorst

Oud Kerkehout

Oud Meijendel

Oud Adelbert

Oud Lentevreugd

Oud Hooghe Kley

Oud Duinrell

Oud Clingendael

Oud Duivenvoorde

Oud Oostdorp

Oud WassenaarseslagOud RijnlandsOud RijksdorpOud Ter Weer Oud Windlust

Oud Lucca

Oud Kieviten

Streetlife wf superieur
onbezand

 20x5 

Oud Lucca  € 63,95 

Oud Clingendael  € 63,95 

Oud Eikenhorst € 63,95 

Oud Horsten € 61,95 

Oud Kieviten € 63,95 

Oud Ter Weer  € 66,95 

Oud Windlust  € 68,50 

Genoemde prijzen: per m². Maten 
lxb en in cm

Streetlife wf nostalgie 
bezand 

 20x5x6

Oud Duindigt  € 59,50

Oud Duinrell  € 62,95 

Oud Hooghe Kley  € 59,50

Oud Kerkehout  € 59,50

Oud Meijendel € 59,50

Oud Wassenaar  € 59,50

Genoemde prijzen: per m². Maten: lxbxh en in cm

Streetlife wf antica
 20x5x6 

Oud Adelbert, Oud Rijnlands, 
Oud Oostdorp

 € 49,95 

Oud Duivenvoorde  € 74,95 

Oud Lentevreugd € 65,95

Oud Pan, Oud Rijksdorp € 63,95

Oud Wassenaarseslag € 69,50

Genoemde prijzen: per m². Maten: lxbxh en in cm

Tip:
Wij hebben 

doorlopende aanbiedingen; 
kijk op jkvddoolbv.nl

Tip: 
Bestel nooit te weinig! 

Zelfs bij een recht oprijpad
of vierkant terras waarbij niet 
gezaagd of geknipt wordt, is 

het raadzaam om iets meer te 
bestellen. Gebakken steen is 
een natuurproduct waarbij 

onderlinge kleurnuances en/
of structuurverandering 

onvermijdelijk zijn.ge
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Streetlife superieur Streetlife antica

Streetlife nostalgie
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 oprit-proof

 oprit-proof

 oprit-proof

De prijzen van gebakken stenen waren het afgelopen jaar erg instabiel door de hoge gas- 
tarieven. Afhankelijk van deze wisselende tarieven, veranderen de prijzen van gebakken stenen 
mogelijk nog. De online editie van dit magazine (jkvddoolbv.nl) bevat de actuele prijzen.

Oud Pan

Oud Wassenaar

GUNSTIG
GEPRIJSD

GUNSTIG
GEPRIJSD
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kenmerken 
keramische tegels

• hard en sterk
• vuilbestendig
• makkelijk schoon  

te maken
• vorstbestendig
• zoutbestendig
• binnen en buiten

Slate Rio SunriseSlate Sasso Nero Slate Grey
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Cittadella Nero Cittadella Taupe

Unika Carbon Unika Sand

Cemento Smoke Cemento Taupe

Cittadella Grigio

Cemento Black

Irish Grey

Slate Black

Irish Blue

verwerkingsvoorschrift:
We adviseren deze keramische tegels te voegen met  

Varistone MST voegmortel (zie pag 29) met een  
voegbreedte van tenminste 3 mm. Deze voegmortel  

is er in drie kleuren: naturel, steengrijs en basalt. 

Ceramica Sentimentino GUNSTIG
GEPRIJSD

De Ceramica Sentimentino tegels zijn 3 cm full body 
keramische tegels. Door het bakproces op ongeveer 
1100 graden worden de tegels extreem hard. Hierdoor 
is de vochtopname gering en is de tegel eenvoudig 
schoon te houden. De tegels zijn kleur- en slijtvast en 
het gevaar voor uitglijden is minimaal door zijn R11 
waarde. Ook zijn ze erg onderhoudsvriendelijk.  
Op deze en de volgende pagina’s vindt u een groot 
deel van ons assortiment keramische tegels. Door de 
revolutie in digitale druktechnieken is het mogelijk 
geworden dessins te ontwikkelen die bijna niet van de 
originele materialen te onderscheiden zijn, maar de 
voordelen hebben van de keramische tegel. Denk aan 
dessins als natuursteen, beton en zelfs houtlook.   
Hoge kwaliteit voor een hele gunstige prijs!

Natural Anthracite

Unika Copper

Natural Greige

Advies:
Keramische 

tegels worden 
in verschillende 

batches gebakken. 
Daardoor kunnen er 

lichte kleurverschillen 
optreden. Bestel uw 

partij keramische 
tegels daarom in 

één keer!
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Natural
 60x60x3 

Anthracite € 66,95

Greige € 66,95

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm. 

Betonlook Anthracite Betonlook Grey Betonlook
 60x60x3 

Anthracite € 66,95

Grey € 66,95

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm. 

Irish 
 60x60x3 

Blue € 66,95

Grey € 66,95

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm. 

Slate
 60x60x3 

Sasso Nero € 66,95

Grey € 66,95

Rio Sunrise € 66,95

Black € 66,95

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm. 

Cemento
 60x60x3 80x80x3

Black € 79,50 € 86,95

Smoke € 79,50 € 86,95

Taupe € 85,95 -

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm. 

Unika
 60x60x3 80x80x3

Carbon € 66,95 € 75,50

Copper € 66,95 -

Sand € 66,95 € 75,50

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm. 

Citadella
 60x60x3 90x90x3

Grigio € 79,50 € 92,50

Nero € 86,95 € 92,50

Taupe € 79,50 € 92,50

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm. 
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Designtegel met warme kleuren. Als je van gietvloeren houdt.

Niet van echt natuursteen te onderscheiden. Heel natuurlijk met ‘tekeningen’ uit de bergen.

Look-a-like cementvloer in moderne tinten. Wolkachtige en genuanceerde kleuren.

Gewelfde, genuanceerde tegel. Unika Copper kenmerkt zich door een ruige, roestige tint.

Puur, stoer, beton. Do we need to say more?!

Irish: met een knipoog naar het eeuwenoude, Ierse hardsteen uit de groeves van Kilkenny.

Warme kalksteen, rechtstreeks vanuit de krijtmuren van Cittadella. 
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Keramiek op beton
Join Dark

Join Grey

Join Beige

Join Taupe

Firenze Black Firenze GreyFirenze Beige

Murales Grey Murales Grey decorMurales Dark

Lucca Black Lucca GreyLucca Beige

Cemento Antracite Cemento GrigioCemento Greige
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Hoogwaardige tegels met een bovenlaag van 
1 cm keramiek verbonden met een 3 cm dikke 
‘ijzer’sterke betonnen onderkant. En bovendien 
geïntregeerd met afstandhouders. Hierdoor 
is deze tegel zeer eenvoudig, goedkoop en 
snel te plaatsen in vergelijking met natuursteen 
of andere keramische tegels. De tegels zijn 
geschikt voor elk type ondergrond.

De Join Exclusive serie is een 
neutrale en tegelijk veelzijdige 
tegel met warme kleuren. De vier 
kleuren lopen uiteen van subtiel 
taupe naar warme tint grijs. Deze 
tegel laat zich makkelijk inpassen in 
moderne, trendy tuinen.

Join Exclusive
 60x60x4 

Beige € 55,95

Dark € 55,95

Grey € 55,95

Taupe € 55,95

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm. 

Verwerkings-
voorschrift:

Wij adviseren de keramische tegels te 
voegen met Varistone voegmortel LM 

Aqua (zie pag 29) met een voegbreedte 
van tenminste 3 mm. Deze voegmortel is 

er in drie kleuren. Voor vragen over de 
verwerking van deze keramiek tegels 

en de bijbehorende producten 
kunt u vrijblijvend advies 

bij ons inwinnen.

De Firenze tegels hebben een rustieke warme uitstraling. Het wolkachtige patroon en 
de kleine nuances zorgen voor rust in uw tuin.

Houdt u van een stoere tegel waar veel leven in mag zitten? Dan is de Murales serie 
perfect voor uw tuin. Geef je terras een extra touch door de Decor-tegel van pagina 
26 toe te voegen, bijvoorbeeld als ‘tapijt’onder uw tuinset.

De Lucca-serie heeft door zijn marmering een stoere en zeer natuurlijke look. De 
uitstraling van marmer, maar dan gunstig in prijs en kwaliteit.

Deze serie heeft een industriële uitstraling en is in verschillende kleuren leverbaar: drie 
prachtige, zachte cementtinten.

Firenze
 60x60x4 

Beige € 55,95

Black € 55,95

Grey € 55,95

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm. 

Murales
 60x60x4 

Dark € 63,95

Grey € 63,95

Grey decor € 63,95

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm. 

Lucca
 60x60x4 

Beige € 58,95

Black € 58,95

Grey € 58,95

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm. 

Cemento
 60x60x4 40x80x4

Antracite* € 55,95 € 66,95

Greige € 55,95 € 66,95

Grigio € 55,95 € 66,95

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm.

* De kleur Antracite is ook leverbaar 
in 80x80x4: € 75,95 per m²
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Bergamo Antracite Bergamo GreigeBergamo Azzurro

Siena Antracite Siena NebbiaSiena Grigio

Provence Grey Provence Light GreyProvence Cream
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Keramiek op beton vervolg

Pisa Sabbia 

Pisa Grigio

Pisa Antracite

Pisa Deor

De Pisa serie heeft drie soorten 
kleuren die op zichzelf een rustige 
mediterraanse sfeer uitstralen. Voor 
meer karakter in de tuin kunt ook 
een combinatie maken tussen de 
‘effen’ tegels of de decor tegel.

Pisa
 60x60x4 

Antracite € 56,95

Sabbia € 56,95

Grigio € 56,95

Decor € 64,95

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm. 
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De Provence tegels zitten vol karakter. Dit is terug te vinden in de verschillende tinten 
en patronen die te vinden zijn in deze serie. Het zorgt voor een harmonieus geheel, 
met een knipoog naar de Provence.

De tegel is vernoemd naar een berggebbied in Italie. Deze tegel is qua uiterlijk niet 
van echt natuursteen te onderscheiden.

Kleurrijke designs met soms wilde en exotische patronen. Maar ook ingetogen en 
decent, in rustige grijze of bedekte beige tinten is mogelijk en ook daarvan hebben we 
genoeg varianten in onze collectie.

Houtimitaties zijn al geruime tijd zeer populair en worden door nieuwe designs en 
technieken ook steeds natuurgetrouwer. De tegels zien er niet alleen echt uit, maar 
voelen door de fijne groeven in de tegels ook aan als hout. In tegenstelling tot echt 
hout hoeft u zich geen zorgen te maken over verkleuring, onderhoud of putjes.

Paduc Oak Paduc SilverPaduc Brown

Provence
 60x60x4 40x80x4

Cream € 63,95 € 76,95

Grey € 63,95 € 76,95

Light Grey € 63,95 -

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm.

Bergamo
 60x60x4 40x80x4

Azzurro* € 64,50 € 75,50

Antracite* € 64,50 € 75,50

Greige € 64,50 € 75,50

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm.

*Azzurro en Antracite zijn ook lever-
baar in 80x80x4: € 87,50 per m²

Siena
 60x60x4 40x80x4

Antracite* € 55,95 € 66,95

Grigio* € 55,95 € 66,95

Nebbia € 55,95 € 66,95

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm.

*Antracite en Grigio zijn ook lever-
baar in 80x80x4: € 75,95 per m²

Paduc
 45x90x5,8 

Brown € 89,95

Oak € 89,95

Silver € 89,95

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm. 
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• vacuümverpakte, door lucht uithardende voegmortel
• zelfverdichtend door verwerking met water
• ook bij lichte regen verwerkbaar
• laat geen bindmiddelfilm achter
• drainerend
• geschikt voor beton- en natuursteen, tegels en klinkerbestrating
• geschikt voor lichte belasting: terrassen en tuinpaden
• minimale voegafmetingen: 3 mm breed en 40 mm diep
• kleuren: naturel, zilvergrijs, steengrijs en basalt

• 2-componenten epoxyhars speciaal voor 3cm dik keramiek
• bindmiddelmengsel en apart verpakte verharder goed mengen
• ook bij lichte regen verwerkbaar
• laat geen bindmiddelenfilm achter
• drainerend
• geschikt voor lichte belasting: terrassen en tuinpaden
• minimale voegafmetingen: 3 mm breed en 20 mm diep
• kleuren: naturel, steengrijs en basalt

• voor het verlijmen van vrijwel alle steensoorten zoals baksteen 
en betonsteen ten behoeve van tuinmuren e.d.

• fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis
• geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen
• voor laagdikten van minimaal 2 mm tot maximaal 6 mm
• zeer makkelijk te verwerken
• soepele, goed verwerkbare specie met hoge kleefkracht
• hoge standvastheid
• weerbestendig

• Variquartz onkruidremmend voegzand is een natuurlijk kwartszand 
met kleurpigment en een speciale coatinglaag.

• onkruid krijgt minder snel kans om te ontkiemen; zeer geschikt voor 
allerlei soorten sierbestrating (tuinpaden, terrassen en opritten)

• bevat geen fijnstof dat vlekken zou kunnen veroorzaken in de 
toplaag van de sierbestrating

• bestaat uitsluitend uit minerale en natuurlijke stoffen en is  
daarmee uiterst duurzaam

• kleuren: naturel, steengrijs en basalt

Schoonheid, gemak en genot. Dát verwacht je van je sierbestrating en daar dragen de 
producten van Varistone een praktisch steentje aan bij. Varistone biedt aanvullende producten 
die ervoor zorgen dat je probleemloos kunt genieten van je sierbestrating.
Kijk hieronder voor de eigenschappen van deze producten of vraag meer info aan een van 
onze medewerkers!

voegmortel LM Aqua emmer 12,5 kg € 68,30

voegmortel MST emmer 10 kg € 81,10

steenlijm Varifix emmer 15 kg € 32,75

voegzand Variquartz 20 kg € 21,40 (steengrijs)
€ 25,70 (basalt + naturel)

voegmortel LM Aqua

voegmortel MST

steenlijm Varifix

onkruidwerend voegzand Variquartz
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Brescia Antracite 

Palermo Antracite 

Brescia Nebbia

Palermo Sabbia

Brescia Grigio

Palermo Grigio

Keramiek op beton vervolg
Kies je voor de Brescia serie, dan krijg je een tegel die vooral rust en warmte uitstraalt. 
Een moderne keramische terrastegel in drie schitterende, gewolkte kleuren. Voor een 
sfeervolle tuin!

Hou je van eenvoud en sfeer dan is de Flower helemaal op zijn plek. De Flower is subtiel met zacht donker 
cementachtige kleuren. De tegel is te combineren in een speels patroon. Laat je fantasie er op los!

Palermo is een design tegel en verkrijgbaar in een kleurenrange van drie. De tegel heeft minutieuze details en mooi 
diepe texturen. Het motief doet denken aan natuursteen in een woeste vorm met mooie diepe aderen. 

Brescia
 60x60x4 

Antracite € 62,75

Grigio € 62,75

Nebbia € 62,75

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm. 

Flower
 60x60x4 

Flower base € 69,95

Flower power € 69,95

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm. 

Palermo
 60x60x4 40x80x4

Antracite € 61,95 € 72,50

Grigio € 61,95 € 72,50

Sabbia € 61,95 € 72,50

Prijs per m². Maten: lxbxh en in cm.

Flower base Flower power

verwerkingsvoorschrift:
Wij adviseren de keramische tegels te voegen met 

Varistone voegmortel LM Aqua (zie pagina hiernaast 
>>>) met een voegbreedte van tenminste 3 mm. Deze 

voegmortel is er in drie kleuren. Voor vragen over 
de verwerking van deze keramiek tegels en de 

bijbehorende producten kunt u vrijblijvend 
advies bij ons inwinnen.
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Op deze foto: effect van 
9 tegels Flower bij elkaar 



Vuren recht scherm
15+3 planken 1,5 x 14 cm
180 x 180 cm € 72,50 per stuk

vuren geschaafd geïmpregneerd  
prijs per stuk

7 x 7 x 180 cm €  10,75

7 x 7 x 270 cm € 16,00

7 x 7 x 300 cm € 17,85

9 x 9 x 300 cm € 22,80

vuren geschaafd geïmpregneerd  
prijs per stuk

4,5 x 7 x 240 cm €  9,00

4,5 x 7 x 420 cm € 15,75

4,5 x 9,5 x 420 cm € 21,25

vuren geschaafd  
prijs per stuk

1,6  x 14 x 180 cm € 3,50

1,6  x 14 x 360 cm € 7,00

vuren steigerplank 
prijs per stuk

blank 3 x 20 x 500 cm € 22,95

Vuren recht Excellent scherm
17+3 planken 1,6 x 14 cm
180 x 180 cm € 95,00 per stuk

Vuren Elan scherm Excellent
kleine latjes van 1,3 x 4,4 cm
180 x 180 cm € 205,00 per stuk

vuren rabat, enkel/dubbel
prijs per stuk

1,9 x 13,5 x 300 cm € 8,50

1,9 x 13,5 x 360 cm € 10,25

1,9 x 13,5 x 420 cm € 11,95

1,9 x 13,5 x 480 cm € 13,50

Een tuinkamer waar u een plekje voor uzelf heeft om te werken 
en relaxen of voor de kinderen om te chillen. Eventueel voorzien 
van een bergruimte voor uw tuingereedschap. Er zijn enorm 
veel keuzemogelijkheden: van overkappingen en veranda’s tot 
luxe blokhutten en maatwerk-tuinverblijven. Met een plat dak of 
zadeldak. Voorzien van gesloten wanden, ramen en/of lamellen. En 
gemaakt van duurzaam Douglashout of Scandinavisch vurenhout. 
Ook mooi is de afwerking met onderhoudsvriendelijke aluminium 
staanders. Ook kan er gekozen worden 
voor een industriële glaswand (foto links) 
of glazen schuifwanden (foto hieronder) 
om een echte tuinkamer te creëren. 
Met de configurator op onze website, 
kunt u het tuinverblijf naar uw eigen 
wens samenstellen, gewoon thuis, op uw 
computer. Kijk op: 

  jkvddoolbv.nl/tuinmaterialen/tuinverblijven-configurator/

Scandinavisch vurenhout is hout met fijne 
jaarringen voorzien van een sterke structuur 
en toch ook gemakkelijk te bewerken. 
Dit type hout kan in een gewenste kleur 
geleverd worden.  

Douglashout is een van de duurzaamste 
houtsoorten in Europa. Het kernhout kan 
daardoor onbehandeld worden gebruikt, 
maar impregneren is ook mogelijk.
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Houtprijzen zijn instabiel en kunnen wijzigen.  
Onze medewerkers kunnen u informeren.



Hardhout draadscherm in kader
180 x 180 cm € 149,00 per stuk 

Douglas draadscherm in kader
180 x 180 cm € 95,00 per stuk

Douglas recht verticaal fijnbezaagd
13+2 planken 1,9 x 19,5 cm
180 x 180 cm € 179,00 per stuk

Douglas recht verticaal geschaafd
19+2 planken 1,6 x 14 cm
180 x 180 cm € 145,00 per stuk

Douglas hout fijnbezaagd
prijs per stuk

10 x 10 x 300 cm € 29,50

12 x 12 x 300 cm € 42,50

12 x 12 x 400 cm € 56,00

15 x 15 x 300 cm € 69,00

15 x 15 x 400 cm € 92,00

Douglas hout geschaafd
prijs per stuk

8,5 x 8,5 x 300 cm € 24,95

12 x 12 x 300 cm € 49,95

12 x 12 x 400 cm € 66,50

14 x 14 x 300 cm € 54,90

14 x 14 x 400 cm € 82,50

Douglas hout fijnbezaagd
prijs per stuk

5 x 10 x 400 cm € 17,50

5 x 15 x 300 cm € 19,95

5 x 15 x 400 cm € 26,50

Douglas hout geschaafd
prijs per stuk

4,5 x 7 x 250 cm € 9,50

4,5 x 7 x 400 cm € 15,50

4,5 x 16 x 400 cm € 32,50

6,5 x 14 x 400 cm € 41,75

Douglas Zweeds rabat
prijs per stuk

1,2-2,7 x 19,5 x 300 cm € 15,00

1,2-2,7 x 19,5 x 400 cm € 20,75

Douglas hout fijnbezaagd
prijs per stuk

2,2 x 20 x 400 cm € 19,50

Zweeds rabat zwart
prijs per stuk

1,2-2,7 x 19,5 x 300 cm € 18,50

1,2-2,7 x 19,5 x 400 cm € 24,95

Douglas hout schaaldeel
prijs per stuk

1,9 x 12-25 x 400 cm € 19,95

Loungeset Lena

Hardhout recht verticaal
15+3 planken 1,5 x 14,5 cm
180 x 180 cm € 229,00 per stuk

Hardhout geschaafd
prijs per stuk

7 x 7 x 275 cm € 33,50

7 x 7 x 305 cm € 36,50

9 x 9 x 305 cm € 61,00

Hardhout bangkirai
loopdekdeel
prijs per meter

2,5 x 14,5 cm € 14,00

Hardhout regels
prijs per meter

geschaafd 4,5 x 7 cm € 9,40

geschaafd 4,5 x 9 cm € 12,00

fijnbezaagd 5 x 10 cm € 10,95

Hardhout planken

geschaafd 1,5x14,5x400 cm € 42,75 p.st.

fijnbezaagd 2x20x400 cm € 38,95 p.st.

geschaafd 2,8x19,5 cm € 22,50 p.mtr.

HardhoutDouglas hout (onbehandeld)
tuinschermen draadschermdraadschermtuinschermen

palen rabat

planken fijnbezaagd

planken

regels

regelspalen

loopdekdeel
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Loungebank € 715,- (onbehandeld) 
afmeting 71 x 78,5 x 180 cm

Hocker € 405,- (onbehandeld)
afmeting 59 x 59 x 36 cm

Houtprijzen zijn instabiel en kunnen wijzigen. 
Onze medewerkers kunnen u informeren.

Hardhout recht verticaal
17+3 planken 1,5 x 14,5 cm
180 x 180 cm € 249,00 per stuk



Het is niet eenvoudig om 
de juiste tuinverlichting 
uit te kiezen. Er zijn veel 
verschillende soorten lampen, 
maar wat doet de lamp nu 
écht in een donkere tuin? 
Wij hebben een prachtige 
avondtuin gecreëerd met het 
in-lite assortiment. 

Met behulp van een tablet, 
kunt u zelf een reële 
inschatting maken van het 
effect van de tuinverlichting. 
Kom snel een kijkje nemen 
en vooral uitproberen! De 
avondtuin vindt u op 1e 
verdieping van onze overdekte 
showtuin op Oostdorperweg 
206c.

Ontdek zélf wat licht kan doen,
in onze avondtuin!
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Grind en split 
J.K. van den Dool biedt een 
groot assortiment split en 
grind. Een gedeelte van 
het assortiment wordt zelf 
geïmporteerd. Hierdoor 
houden we de kwaliteit goed 
in de gaten, hanteren we 
voordelige tarieven en kunnen 
we ‘op maat’ leveren.

Grind en split
Zak Mini Bag Big Bag

Ardenner split grijs 8-16 mm  € 4,75  € 105,00  € 190,00 

Basalt split 8-16 mm  € 4,75  € 105,00  € 190,00 

Basalt split 16-32 mm  € 4,75  € 122,00  € 222,50 

Boerenerf grind 8-16 mm  € 3,50  € 90,00  € 160,00 

Castle grind 4-10 mm / 10-20 mm  € 8,50  €165,00  € 300,00 

Grauwacke split 8-16 mm  € 8,00  € 166,00  € 313,00 

Gravier d’Or 0-10 mm  € 6,00  € 111,50  € 200,00 

Icy Blue split 8-16 mm  € 8,00  €172,50  € 315,00 

Japans split 2-6 mm  € 6,00  € 95,00  € 170,00 

Limburgs grind 4-8 mm  € 3,75  € 87,00  € 157,00 

Limburgs grind 8-16 mm  € 3,75  € 83,50  € 150,00 

Limburgs grind 16-32 mm  € 3,75  € 87,00  € 157,00 

Perle Noir grind 8-12 mm  € 8,00  € 155,00  € 280,00 

Rode Mijnsteen 15-25 mm  € 6,00  € 112,50  € 205,00 

Safari split 4-8 mm  € 8,00  € 165,00  € 300,00 

Schelpen gewassen  € 7,00  € 60,00  € 104,00 

Yellow Sun split 8-16 mm  € 7,00  € 145,00  € 270,00 

Zebra split 8-16 mm  € 9,50  € 245,00  € 465,00 

Genoemde prijzen: per eenheid.  
Zak = 20/25 kg / Mini Bag = ½ m3  / Big Bag = 1 m3

Easypaving
Spoorvorming en onstabiele ondergrond, twee 
negatieve eigenschappen van een grindpad. 
Easypaving biedt de oplossing. Deze kunststof matten 
met honingraatstructuur zorgen voor een stabiel 
grondoppervlak voor uw tuin of oprijpad. Het materiaal 
is zeer sterk, waterdoorlatend, 
onkruidwerend (dankzij 
worteldoek) en eenvoudig 
aan te leggen. Zo wordt uw 
grindpad goed begaanbaar, 
te voet, met de fiets, 
kinderwagen, rolstoel en auto!

Graszoden
Rechtstreeks uit Brabant en Limburg ontvangen wij op 
een aantal vaste dagen in de week ‘verse’ graszoden. 
Vanwege de korte houdbaarheid van de ongelegde 
graszoden, ontvangen wij graag uw bestelling enkele 
dagen voorafgaand aan de afleverdag (annuleren van 
graszoden is niet mogelijk). Zo bent u verzekerd van 
‘verse’ graszoden en kunt u het leggen ervan inplannen 
in uw werkzaamheden. Uiteraard kunnen wij u adviseren 
over de wijze van aanleggen van het gazon!

Vijverbenodigdheden Kunstgras
Indien u geen natuurlijk gras wenst dan is kunstgras een 
goed alternatief. Het is een kwalitatief hoogwaardig 
product dat door jarenlange ervaring en ontwikkeling 
bijna niet meer van natuurlijk gras te onderscheiden is. 
Kunstgras is ideaal voor iedereen die hoge eisen stelt aan 
een mooi en natuurlijk gazon en daar niet veel tijd aan wil 
of kan besteden.

Voordelen kunstgras:
• niet meer maaien en sproeien
•  natuurlijke uitstraling en altijd groen
•  onderhoudsvriendelijk/kostenbesparend
•  kindvriendelijk en geschikt voor dieren
•  eenvoudig te plaatsen

Ardenner split grijs

Grauwacke splitCastle grind

Limburgs grind

Schelpen gewassen

Safari split

Basalt split

Icy Blue split

Gravier d’Or

Perle Noir grind

Yellow Sun split

Japans split

Boerenerf grind

Rode Mijnsteen

Zebra split

Kunstgras*
aura 30 mm per m2 € 41,95

bliss eco 52 mm per m2 € 49,95

bloom 52 mm per m2 € 46,95

blossom 50 mm per m2 € 46,95

lush  42 mm per m2 € 44,95

real natural 30 mm per m2 € 32,95

sense 52 mm per m2 € 44,95

silk 35 mm per m2 € 44,95

supreme 30 mm per m2 € 40,95

wave 36 mm per m2 € 39,95
* Voor orders berekenen wij € 25,- couponkosten.

Kunstgras toebehoren
drukverdelend onderdoek per m2 €  2,15

gronddoekpennen per 10 stuks €  7,00

instrooizand 25 kg €  8,50

onderplaat comfort (200x100x1,5 cm) per stuk € 28,95

onderplaat valbeveiliging (225x90x1,8 cm) per stuk € 42,50

Tips:
Strooi wat instrooizand op 

het kunstgras om een nog natuurlijker 
effect te krijgen: 5-8 kg/m². Speciaal 

voor kunstgras hebben wij valdempende 
onderplaten ontwikkeld. De matten 
verzachten de val en hebben een 

aangename demping.
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Graszoden 40x250 cm per m2 € 4,50

Water geeft een bijzondere dimensie aan de tuin: het 
brengt uw tuin tot leven. Wij hebben een uitgebreid 
assortiment vijverproducten, denk aan: fonteinpompen, 
waterfilters, vijferfolie en watervalelementen. 

Easypaving
wit of zwart  € 15,50

Genoemde prijs per m2. 
Afmeting 120x80x3½
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Het afval scheiden we bij J.K. van den Dool BV met een sorteerkraan en een sorteerinstallatie. Na het machinaal 
voorsorteren, wordt er handmatig nagesorteerd. Het afval wordt gescheiden in diverse fracties: hout, papier/karton, 
plastic, puin, metalen, plantsoenafval en grond. Maar liefst 95% van het afval dat wordt ingenomen, wordt gerecycled. 

• Puin wordt door een puinbreker gebroken tot korrelmix (korrelmix is een belangrijk product voor de wegenbouw);
• Plantsoenafval wordt verwerkt tot compost;
• Grond wordt gekeurd en opgebulkt volgens BRL 9335. Daarna wordt het geanalyseerd en - afhankelijk van de 

uitslag van de analyse - verwerkt of afgevoerd. 
• Het overige afval wordt gereed gemaakt voor hergebruik. 

Ook leveren we diverse afvalstromen aan energiecentrales.
Zij verwerken dit afval en wekken hieruit groene energie op (biomassa).

Voor kleine verbouwingen of tuinklussen is er de EasyBag en EasyBag XL, 
een opvouwbare afvalzak van een sterk recyclebare kunststof. Deze EasyBag 
koopt u bij ons en zet u zo dicht mogelijk langs de kant van de weg wanneer 
u deze gaat vullen. Als de EasyBag vol is, belt u met J.K. van den Dool BV. 
De EasyBag wordt dan binnen twee werkdagen opgehaald. opvouwbare afvalzak EasyBag

Gladheidbestrijding
 
In de perioden van sneeuwval en gladheid bouwen wij 
onze vrachtwagens om tot strooi- en schuifwagens. Zo 
zorgen wij op contractbasis voor het sneeuw- en ijsvrij 
houden van particuliere terreinen en bedrijfsterreinen 
in Wassenaar en omgeving. Ook worden wij door de 
overheid ingezet bij het bestrijden van gladheid van het 
openbare wegennet. En we verkopen strooizout, zowel 
los als in big bags en in zakken van 25 kg. Neemt u 
contact met ons op voor nadere informatie en tarieven of 
kijk op jkvddoolbv.nl/sneeuw-en-ijsvrij-de-winter-door/

Voor diegenen die zelf hun tuin aanleggen verhuren 
wij trilplaten, vacuümzuigers voor grote tegels, 
grondboren, tegelknippers en ook rollertrilplaten 
(hierdoor kunnen de bovenzijden van siertegels 
en natuursteentegels niet beschadigen). Verhuur 
is altijd per dag. Neemt u contact met ons op voor 
nadere informatie en tarieven. 

Wij hebben verschillende vrachtwagens die wij 
verhuren, altijd inclusief chauffeur. Onder andere: 
kipper met autolaadkraan, containerauto met 
autolaadkraan en een containerauto voorzien van 
portaalarminstallatie. Onze mobiele graafmachine 
is een 16-tons bandenkraan en wordt verhuurd 
per uur of dag en inclusief machinist. Deze kraan 
wordt ingezet bij het uitgraven van bouwputten, 
uitvoeren van sloopwerken, verwijderen van 
boomwortels of het doorspitten van grotere 
tuinoppervlakten. De mobiel graafmachine is te 
huur met gewone bak, puinriek of sorteergrijper.

Overige materialen
 
In onze overdekte showtuin bieden wij ook een 
uitgebreid assortiment aanverwante artikelen. 
Denk aan straathamers en kniebeschermers voor 
de stratenmaker, veiligheidsschoenen, beits, verf, 
kwasten, ijzerwaren, scheppen, lampen, producten 
voor onkruidbestrijding, worteldoek, lijm- en 
voegmiddelen.

Verhuur
 
J.K. van den Dool BV beschikt over diverse machines en 
auto’s die gehuurd kunnen worden. 

Wij hebben shovels van 6 tot en met 12 ton, met 
bakinhoud van 1000 tot 3000 liter. Shovels zijn te huur 
inclusief schudbak, stenentrommel, dichte bak, puinriek, 
palletvorken, stenenklem of bezem. Ook verhuren we een 
16-tons mobiele graafmachine. Shovels en graafmachine 
worden verhuurd per uur of per dag (inclusief machinist).  

De mobiele zeefmachine verhuren we inclusief 
shovel en machinist. De zeefmachine zeeft grove 
onregelmatigheden (verschillende gradaties) uit de grond 
of het zand. Het is een mobiel voertuig en dus op locatie 
in te zetten. Wij verhuren de machine per uur, per dag, 
per kubieke meter of per ton.
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Bij J.K. van den Dool BV zijn open en gesloten containers in diverse 
afmetingen te huur. Voor aannemers, hoveniers en particulieren. De 
containers kunnen voor een of meerdere dagen gehuurd worden. In de 
containers mogen alle soorten afvalstoffen gestort worden, met uitzondering 
van asbesthoudende stoffen, chemisch afval en bruin- en witgoed. Voor 
scherpe, actuele prijzen kunt u contact met ons opnemen.

EasyBag  
1 m3 (ca. 1.500 kg afval)

EasyBag XL
2 m3 

open afvalcontainers 
in de maten 3 m3 / 6 m3 / 10 m3

gesloten
afvalcontainers 
diverse afmetingen
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Uw schone grond is onze zorg!
J.K. van den Dool BV levert het samengestelde product Biochampost aan overheden, aannemers, 
hoveniers en particulieren. Door verhitting (70 ˚C) is onze biochampost gegarandeerd vrij van 
ziektekiemen, aaltjes en onkruidzaden. Door biochampost te gebruiken, wordt er een flinke hoe-
veelheid organische stof aan de bodem toegevoegd. Dit heeft een positief effect op de groei van 
jonge beplanting. De organische stoffen in Biochampost hebben een lange werking: na één jaar 
heeft de meststof nog 65% van de werking. Biochampost is vrij van zware metalen.

Eigenschappen 
• hoge kwaliteit van organische stof
• vrij van ziekten en onkruidkiemen
• werkt niet verzurend
• goede beluchting
• gemakkelijk te verwerken
• homogeen van structuur
• duurzaam door toevoeging van 

natuurlijke compost

 
Samenstelling 
Biochampost
Gradatie 0 - 40 mm
Organische stof > 10%
Fosfaat 2 kg per m3

Stikstof 3 kg per m3

Lutum > 5%
 

Verwerking
• niet nat verwerken
• altijd door de bovenlaag  

verwerken
• verdichten tot 1½ Mpa 
• rekening houden met  

weersomstandigheden 

   

   scan de QR-code voor 
   meer info over onze 
   bodemverbeteraars!
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Biochampost

Biochampost is een 
makkelijk verwerkbaar 
en relatief goedkope 
bodemverbeteraar. 
Het is uitermate 
geschikt voor 
bodemverbetering van 
openbaar groen, 
sierborders, vaste 
planten en borders. 

J.K. van den Dool BV beschikt over het certificaat 
waarmee kwaliteitsverklaringen verstrekt 
worden van geleverde grond. Om de grond 
te mogen opbulken en samenvoegen zijn we 
gecertificeerd door Normec Certification (BRL 
9335 protocol 4). Het samenstellen van de grond 
gebeurt op onze eigen terreinen met onze eigen 
zeefmachine en grondmolen. Een uitgebreid 
proces van opbulken, monsters nemen (keuren 
conform de BRL-richtlijn), categoriseren en het 
verrichten van een AP04-keuring.

Uw schone grond is onze zorg!

BRL 9335
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Eigenschappen 
• toe te passen onder zwaar belaste 

bestratingen
• gezonde wortelgroei van de boom
• goede capillaire werking
• goede beluchting
• grote wateropslagcapaciteit
• zorgt voor voldoende stabiliteit van 

de boom
• geen wortelopdruk in bestrating
• uitstekende groeibasis voor bomen
• duurzaam door toevoeging van 

natuurlijke compost
 
Keurmerk 
Wij leveren het product Bomengra-
nulaat XL uitsluitend volgens het BSB 
keurmerk. Wij zijn door de overheid 
gecertificeerd volgens het BRL 9335-4 
certificaat. Dit houdt in dat wij diverse 
soorten grond kunnen samenstellen 
onder het keurmerk. Op onze aflever-
bon staat het keurmerk aangegeven 
met certificaatnummer (EC-SIK-35019). 
Ook kunnen wij op aanvraag een 
grondbewijs leveren.  

Samenstelling 
Bomengranulaat XL
Gradatie 0 - 32 mm
Organische stof 3½ - 5%
Cu-waarde 4½
Zuurgraad pH-KCI 5 - 7½
Lutum max 4%
D60/D10 < 3½
Geleidbaarheid (EC) < 1,4 ms/cm
onder protocol BRL 9335-4 geleverd

Verwerking
• niet nat verwerken
• in lagen tot 30 cm verwerken
• aanbrengen 20 cm boven  

grondwaterpeil
• verdichten tot 1½ Mpa 
• rekening houden met  

weersomstandigheden 
 
  scan de QR-code voor 
  meer info over onze 
  bodemverbeteraars!

Voor de aanplant van bomen voor zwaarder belaste wegen heeft J.K. van den dool BV het  
Bomengranulaat nauwkeurig samengesteld. Wij leveren het ideale Bomengranulaat XL op basis 
van een eerste soort vulkanisch gesteente (Lava 16-32). Dit specifieke Bomengranulaat heeft  
diverse functies; enerzijds vormt het een voedingsgrond voor de bomen, anderzijds zorgt het 
voor een stabiele ondergrond voor verhardingen. Wij kunnen elke samenstelling leveren conform 
uw wensen en voorschriften.

Bomengranulaat XL
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Uw schone grond is onze zorg!

BRL 9335
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Eigenschappen • verrijkt bodemleven• geen zuurstofonttrekking door overjarige compost• gezonde wortelgroei van de boom
• zeer open structuur• homogene samenstelling• grote wateropslagcapaciteit• zorgt voor voldoende stabiliteit van 

de boom
• uitstekende groeibasis voor bomen
• duurzaam door toevoeging van natuurlijke compost

Keurmerk Wij leveren het product Bomengrond 
uitsluitend volgens het BSB keurmerk. 
Wij zijn door de overheid gecertificeerd 
volgens het BRL 9335-4 certificaat. Dit 
houdt in dat wij diverse soorten grond 
kunnen samenstellen onder het keur-
merk. Op onze afleverbon staat het keur-
merk aangegeven met certificaatnum-
mer (EC-SIK-35019). Ook kunnen wij op 
aanvraag een grondbewijs leveren.  

Samenstelling  Bomengrond excellentM5O
220 - 400 muOrganische stof 6 - 10%Cu-waarde

4½Zuurgraad pH-KCI 5 - 6½Lutum
> 3%Geleidbaarheid (EC) < 1,4 ms/cmonder protocol BRL 9335-4 geleverd

Verwerking• mengsel dient voldoende droog  te zijn
• in lagen tot 100 cm verwerken• aanbrengen 20 cm boven  grondwaterpeil • rekening houden met  weersomstandigheden  

  scan de QR-code voor   meer info over onze   bodemverbeteraars!

In Bomengrond excellent zitten alle benodigde voedingsstoffen voor een succesvolle aanplant. 

Zo wordt dit type grond verrijkt met een uitgebalanceerde hoeveelheid schimmels en organische 

meststoffen. Bomengrond excellent wordt vooral toegepast in open grond waarbij het van be-

lang is dat de boom geprikkeld wordt met de juiste voedingselementen. Denk bijvoorbeeld aan 

bomen en beplanting in plantsoenen.

Bomengrond excellent
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Uw schone grond is onze zorg!

BRL 9335

Zorg bij de aanplant van bomen voor voldoende (wortelbare) groeiruimte in de ondergrond.

Het is tevens van belang om bomenzand van goede kwaliteit te gebruiken. J.K. van den Dool BV 

levert het ideale bomenzandmengsel op basis van 1-toppigzand, supercompost en organische 

meststoffen. Bomenzand 500 excellent heeft diverse functies; enerzijds vormt het een voedings-

grond voor de bomen, anderzijds zorgt het voor een stabiele ondergrond voor verhardingen.

Eigenschappen• toepassen onder lichte en normaal  

belaste bestratingen
• gezonde wortelgroei van de boom

• voldoende beluchting door grove 
samenstelling• grote wateropslagcapaciteit

• zorgt voor voldoende stabiliteit van 

de boom• geen wortelopdruk in bestrating

• uitstekende groeibasis voor bomen

• duurzaam door toevoeging van na-

tuurlijke compost 
Keurmerk Wij leveren het product Bomenzand 

500 excellent uitsluitend volgens het 

BSB keurmerk. Wij zijn door de over-

heid gecertificeerd volgens het BRL 

9335-4 certificaat. Dit houdt in dat 

wij diverse soorten grond kunnen 
samenstellen onder het keurmerk. Op 

onze afleverbon staat het keurmerk 

aangegeven met certificaatnummer 

(EC-SIK-35019). Ook kunnen wij op 

aanvraag een grondbewijs leveren.  

Samenstelling Bomenzand 500 excellent
M5O

425 - 575 mu
Organische stof 3 - 5%

Cu-waarde
4½Zuurgraad pH-KCI 5 - 7½

Lutum
max 4%

D60/D10
< 3

Geleidbaarheid (EC) < 1,4 ms/cm
onder protocol BRL 9335-4 geleverdVerwerking• niet nat verwerken• in lagen tot 30 cm verwerken

• aanbrengen 20 cm boven  
grondwaterpeil• verdichten tot 1½ Mpa 

• rekening houden met  weersomstandigheden  
  scan de QR-code voor 

  meer info over onze 
  bodemverbeteraars!

Bomenzand 500 excellent
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SHOWTUIN EN OPSLAG SIERBESTRATING Oostdorperweg 206c | 2241 BG Wassenaar | t 070 511 32 37

RECYCLING EN OVERIGE MATERIALEN Oostdorperweg 207 | 2241 BG Wassenaar | t 070 511 06 57 

ALGEMENE GEGEVENS | f 070 511 64 15 | info@jkvddoolbv.nl | www.bodemverbeteraars.nl

Uw schone grond is onze zorg!

BRL 9335

Teelaarde verbetert de structuur van uw bodem en verrijkt het bodemleven. Het materiaal is met 

veel zorg samengesteld en bestaat uit bodemmateriaal van mineralen en uitgerijpte organische 

stoffen. Teelaarde wordt gebruikt voor het ophogen van gazon, border, plantsoen etc. 

Eigenschappen• voor aanvullen en ophogen  

van tuinen en plantsoenen

• grondverbetering in gebieden  

met een slechte bodemstructuur

• ideaal te gebruiken voor de  

ondergrond van een gazon

• goed water doorlatend
• uitstekende groeibasis voor  

vaste beplanting
• goede beluchting

• vrij van verontreinigingen

• gemakkelijk te verwerken

 
Keurmerk Wij leveren het product Teelaarde 

uitsluitend volgens het BSB keurmerk. 

Wij zijn door de overheid gecertificeerd 

volgens het BRL 9335-4 certificaat. Dit 

houdt in dat wij diverse soorten grond 

kunnen samenstellen onder het keur-

merk. Op onze afleverbon staat het 

keurmerk aangegeven met certificaat-

nummer (EC-SIK-35019). Ook kunnen 

wij op aanvraag een grondbewijs 

leveren.  

Samenstelling Teelaarde

Organische stof
> 5 - 8%

Gradatie

0 - 15 mm

Zuurgraad pH-KCI 6 - 8
Lutum

max 4%

Geleidbaarheid (EC) < 1,5 ms/cm

onder protocol BRL 9335-4 geleverd
Verwerking• niet nat verwerken

• te gebruiken bij minimaal 5 cm 

ophogen• verdichten tot 1½ Mpa 

• rekening houden met  
weersomstandigheden 

 
 

 
 

 
  

scan de QR-code voor 

  
meer info over onze 

  
bodemverbeteraars!

Teelaarde
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Uw bodem is onze zorg!

Op onze website 
staan de specificaties 

van onze 
bodemverbeteraars!
www.jkvddoolbv.nl
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De basis voor een geslaagde aanplanting is een goede 
bodemstructuur. Hierdoor ontwikkelen de wortels zich 
na de aanplanting beter. Omdat iedere ondergrond 
anders is, leveren wij verschillende mengingen aarde, 
passend bij de beplanting en de ondergrond. Het is 
heel belangrijk dat u bij beplanting, de juiste menging 
aarde of grond gebruikt. Wij adviseren u graag!

Op bodemverbeteraars.nl 
zijn deze factsheets 

te downloaden
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Zand en aarde
      zak mini bag (½m³) big bag (1m³) XL bag (1½m³) los gestort (> 4m³)

boomschors (frans) (70 liter) € 16,70 € 92,00 € 168,00 € 247,50 € 148,00 

metselzand (25 kg) € 2,80 € 46,50 € 76,00 - € 56,50 

potgrond (40 liter) € 5,00 € 55,00 € 92,50 € 135,00 € 73,00 

speelzand (20 kg) € 3,50 € 55,00 € 93,50 - op aanvraag 

straatzand (25 kg) € 2,50 € 34,50 € 52,00 - € 38,25 

supercompost (40 liter) € 5,50 € 33,50 € 50,00 € 71,00 € 30,50 

teelaarde (30 liter) € 4,00 € 35,25 € 54,00 € 76,50 € 34,50 

tuinaarde bemest (40 liter) € 3,50 € 42,00 € 67,50 € 97,00 € 48,00 

tuinturf (40 liter) € 5,25 € 53,50 € 90,50 € 131,50 € 71,00 

voedingsgrond (30 liter) € 4,00  € 42,00 € 67,00 € 96,00 € 47,50 

U kunt voor diverse soorten zand bij ons terecht. J.K. van 
den Dool BV levert straatzand, brekerzand (voor het in-
voegen van de bestrating), metselzand, verschralingszand 
en speelzand. Wij informeren u graag! Zand en aarde 
worden geleverd per zak, mini bag (½ m³), big bag (1 m³), 
XL bag (1½ m³) of los gestort (> 4 m³).

Naast het samenstellen van grond, wordt ook compost samengesteld bij J.K. van den 
Dool BV. Groenafval dat wordt ingenomen, wordt op eigen terrein gehakseld en 
versnipperd tot fijn materiaal. Via een ingenieus beluchtingssysteem en zeefproces 
wordt het binnen enkele maanden verwerkt tot compost. Het restmateriaal wordt 
afgevoerd naar energiecentrales voor verwerking tot groene energie (biomassa). 

J.K. van den Dool BV verkoopt naast zelf gefabriceerde compost ook organische 
meststoffen van DCM. DCM Mix 2 geeft maar liefst honderd dagen voeding voor 
een rustige en gelijkmatige groei en goede inworteling. Voor het gazon is er de 
gazonmeststof DCM Gazon Pur, dat zorgt voor een rustige groei zonder extra 
maaibeurten en een indirecte werking tegen mos. DCM Groen-kalk is het middel om 
de ph-waarde van uw tuin op peil te brengen. Dit zorgt voor een mooie groene en 
dichtbegroeide grasmat.

groenafval ... ... wordt versnipperd en verwerkt tot bruikbaar compost

> >

Ontwerp en aanleg
J.K. van den Dool BV levert uitsluitend de materialen voor 
uw tuin (en verhuurt containers, recyclet groenafval en 
levert bodemverbeteraars). Onze adviseurs assisteren in het 
berekenen van de juiste hoeveelheden. 
Voor het ontwerpen of aanleggen van uw tuin kunnen 
wij u goede tuinarchitecten, hoveniers en stratenmakers 
aanbevelen. Wij kunnen hen met u in contact brengen. 
Deze tuindeskundigen komen bij u langs voor een 
tuinontwerp en verzorgen desgewenst uw gehele aanleg. 

Producten en prijzen
Kleine afwijkingen zijn mogelijk van in deze brochure 
en in showtuin genoemde afmetingen. Kleur- en 
constructiewijzigingen voorbehouden. De vermelde 
prijzen in deze brochure gelden - zolang de voorraad 
strekt - tot 1 februari 2024 en zijn inclusief 21% BTW. 
Eventuele drukfouten voorbehouden. J.K. van den Dool 
BV is gemachtigd om eventuele tussentijdse prijs- en 
productwijzigingen door te voeren. Prijzen worden over het 
algemeen gegeven per m2. In sommige gevallen wordt een 
prijs per stuk, per strekkende meter of per m3 gegeven.

Bestellingen
Bestel uw producten tijdig om teleurstellingen te 
voorkomen: dat kan eenvoudig via het bestelformulier op 
onze website. Kleine wijzigingen zijn mogelijk tot 12.00 uur 
op de dag voorafgaande aan de levering. Als de materialen 
geleverd zijn, moet u deze controleren op juistheid, kleur, 
afmetingen, hoeveelheid en eventuele breuk. Als er iets is 
misgegaan bij uw levering, dan dient u dit zo snel mogelijk 

bij ons te melden, maar tenminste binnen één werkdag 
na levering. Het gebruiken en plaatsen van de materialen 
betekent goedkeuring van de producten. Bij latere 
reclamaties gaan wij nooit over tot vergoeding van de 
producten. Reclamaties op telefonische bestellingen 
worden door ons niet in behandeling genomen.

Betaling
Betaling van uw bestelling kan vóór of tijdens de levering. 
Voorafgaand aan de levering op onze locaties of tijdens de 
aflevering aan de chauffeur: contant of via pin.

Materialen retour
Materialen die niet speciaal voor u besteld zijn, kunt u 
retourneren. Wij rekenen hiervoor 20% handelingskosten. 
Indien u wenst dat wij de retourmaterialen bij u ophalen, 
dan rekenen wij hiervoor vrachtkosten. Speciaal voor u 
bestelde materialen kunt u niet retour brengen. Big bags en 
los gestorte producten worden niet retour genomen.

Bezorging
Met ons wagenpark, worden bestelde materialen snel 
bezorgd. Wij bezorgen van maandag tot en met vrijdag 
van 07:00 uur tot 17:00 uur. In het weekend bezorgen 
wij in principe niet. U kunt een dagdeel van uw voorkeur 
aangeven. Dit kunnen wij echter niet garanderen. De 
chauffeur zet de materialen op een voor de vrachtwagen 
bereikbare plaats. Bij een leveringen onder € 2.000,- 
berekenen wij vrachtkosten. 
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Zand en aarde

Compost en organische meststoffen Praktische informatie

beeldmateriaal  
Jacq Bus: diverse foto’s o.a. nachttuin pagina 34-35 
Cees Rijnen/Schellevis: hoofdfoto en inzetfoto linksboven en 
-onder op cover en alle foto’s op pagina’s 20-21.
Middelste inzetfoto cover: Marlux 
Diverse leveranciers, zie logo’s op pag. 2: product- en sfeerfoto’s 
Niels van Duijvenboden: diverse foto’s binnenwerk/achterzijde

ontwerp/opmaak  
Remi Noordover - Graphic Square  
Fleur van den Dool - J.K. van den Dool BV
oplage: 12.500 stuks 

redactie 
Vincent Bakker, Jeoffrey van Zijp en Jaco van den Dool

uitgave 21 maart 2023
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routebeschrijving
komende uit de richting Den Haag
Vanaf de Rijksstraatweg (A44) neemt u de tweede afslag Wassenaar (verkeerslichten).
Lees verder bij > vervolg routebeschrijving.

komende uit de richting Leiden, Amsterdam
Vanaf de A44 neemt u de eerste afslag Wassenaar

> vervolg routebeschrijving:
• u gaat op de rotonde rechtdoor;
• bij de T-splitsing (Ter Weerlaan) gaat u linksaf en vervolgens rechtsaf
 de Van Cranenburchlaan op;
• u gaat op de rotonde rechtdoor en ook de rotonde erna rechtdoor;
• vervolgens slaat u rechtsaf, de Oostdorperweg op, deze weg blijft u volgen;
• direct nadat de weg naar links afgebogen is, slaat u rechtsaf. Hier ziet u ook bordje 
 ‘J.K. van den Dool BV’.
•  na circa 350 meter vindt u Oostdorperweg 206c (showtuin) aan uw rechterhand en  

nog 200 meter verder Oostdorperweg 207 aan uw linkerhand.

contactgegevens en openingstijden
vestiging Oostdorperweg 206c
- overdekte showtuin van ca 700 m2

- nachttuin tuinverlichting
- buiten-showtuin van ca 400 m2

- voorraad sierbestrating

vestiging Oostdorperweg 207
- groenafval-recycling
- voorraad tuinmaterialen
- grondbank / bodemverbeteraars
- weegbrug

correspondentieadres
J.K. van den Dool BV
Oostdorperweg 207
2241 BG  Wassenaar

gegevens voor beide locaties
tel 070 511 06 57
info@jkvddoolbv.nl 
jkvddoolbv.nl / bodemverbeteraars.nl

openingstijden 
ma-vrij: 07.00-17.00/17.30* uur
za: 08.00-16.00 uur - Oostdorperweg 206c
za: 08:00-13:00 uur - Oostdorperweg 207
voor actuele openingstijden: jkvddoolbv.nl

* 20-02-2023  t/m 29-09-2023 tot 17.30 uur
02-10-2023 t/m 16-02-2024 tot 17.00 uur  

 @jkvandendoolbv
 J.K.van den Dool BV:Wassenaar


