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U heeft in deze brochure kennis gemaakt met de vele soorten paardestallen
die BOHA levert. Indien uw interesse meer uitgaat naar bergingen, tuinhuisjes, loodsen,
garages, carports of schuttingen, belt u dan voor die speciale catalogus.

LEVERINGSVOORWAARDEN
Boha Beton kent aantrekkelijke leverings- en financieringsvoorwaarden. Op
alle overeenkomsten die Boha Beton & Houtbouw BV aangaat of is aangegaan
zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, welke zijn gedeponeerd
bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch onder depotnr. 102/91.
Voorbereidingen
Het terrein dient vóór plaatsing van onze produkten bouwrijp opgeleverd te
worden. Dat houdt o.a. in: goede bereikbaarheid, afwezigheid van obstakels
op en in de grond, zoals wortels, funderingen, enz.; voorts dient het terrein
zoveel mogelijk waterpas te zijn vooral indien wij de vloer moeten storten.
Voor verwijdering van eventuele obstakels zijn wij helaas genoodzaakt meerkosten in rekening te brengen.
Levertijd
Na opdracht op aanvraag. Slechte weersomstandigheden voorbehouden.
Betaling
Na het gereedkomen van de bouw contant aan de bouwploeg, tegen afgifte
van een getekende kwitantie. Ook over de mogelijkheid van financiëring
hebben wij uitgebreide informatie. Bel ons gerust.
Vrachtkosten
Wij berekenen € 50,- vrachtkosten voor: Groningen, Friesland, Drenthe,
Overijssel, Ijselmeerpolders, Waddeneilanden, Zeeland en het noorden van
de lijn Haarlem/Amsterdam. Eventuele veerkosten berekenen wij door.
Hoogtes en kolommen
Onze gebouwen kunnen wij plaatsen met diverse zijwandhoogtes, nl. 215,
250, 285, 320 cm. De dragende steunen in deze wanden bestaan uit
trilbetonnen kolommen van zeer hoogwaardige kwaliteit.
De afmetingen van deze kolommen bedragen 125 x 125 mm; zijn de zijwanden hoger dan 3 meter, dan worden deze afmetingen 150 x 150 mm. In
de kolommen zijn ankerstaven aangebracht waaraan muurplaten, spanten en
kopgevels op een deugdelijke manier bevestigd kunnen worden.
Wandconstructies
Meerdere wand-uitvoeringen tussen de kolommen:
- Gladde, grijze tril-betonplaten in de afmeting 355 x 1450 x 36 mm.
- Tril-betonplaten, dezelfde afmeting, voorzien van grijs, rood, bruin of geel
handvorm-steenmotief.
- Tril-betonplaten in dezelfde afmetingen maar dan voorzien van bruin
of grijs houtnerf-motief.
- Enkelwandig rabat. Houten rabatdelen (28 mm dik, standaard gewolmaniseerd) worden enkel aangebracht. Betonpalen blijven zichtbaar.
- Dubbelwandig rabat. Bij dubbelwandige uitvoering (binnen beton en buiten rabatdelen) worden de planken (van 19 mm dik) vóór de kolommen
geplaatst, zodat deze niet meer zichtbaar zijn. Rabatdelen worden standaard r.v.s. geniet. Tegen geringe meerprijs r.v.s. geschroefd.
Voegen
De horizontale voegen tussen de betonplaten worden gedicht met cementspecie; de verticale voeg langs de kolommen wordt gedicht met pur.
Hierdoor krijgt het gebouw extra stevigheid en het is tochtvrij. Tegen geringe
meerprijs is dichting met kit ook mogelijk.

Daken
Standaard op onze gebouwen monteren wij zwarte golfplaten (Eternit)
en gegolfde nokken. Vooral steilere gebouwen kunnen goed gedekt
worden met keramische pannen of sneldek betonpannen in diverse
kleuren. Daklichten zijn eveneens mogelijk, bijvoorbeeld van lichtdoorlatende golfplaten of middels kunststof dakramen, passend in de
gekozen pannensoort.
Platte daken
Deze uitvoering bestaat uit een vlakke balklaag van voldoende zwaarte, waarover wordt aangebracht een dakbeschot met daarop een
2-laags mastiekbedekking. De dakrand werken wij af met een
aluminium daktrim-profiel.
Topgevels
De topgevels onder de dakschuinte zijn standaard afgetimmerd met
houten geschaafde en geploegde delen, verticaal geplaatst. Wij kunnen de delen ook horizontaal plaatsen of -bij wanden in rabatwerkdeze delen laten doorlopen over de topgevels.
Overstek
Hierbij kunt u kiezen voor een vlakke topgevel zonder overstek of voor
een overstek afgewerkt met een windveer, bijvoorbeeld 30 of 40 cm.
buiten de gevel. Grotere overstekken zijn mogelijk tot 80 cm.
Kapconstructie
Deze bestaat uit vurenhouten gordingen en spanten; voor grotere overspanningen worden stalen spanten toegepast. Onder tegen de gordingen wordt een windverband aangebracht om voldoende stevigheid in
het nieuwe gebouw te verkrijgen.
Vloeren
Bij alle standaardtypen die in deze brochure afgebeeld staan, brengen
wij een 10 cm. dik gewapende betonvloer aan. Deze is in de opgegeven
prijs begrepen. Bij grotere gebouwen kunnen wij eveneens de vloer
aanbrengen; prijs hiervoor op aanvraag.

OFFICIEEL ERKEND
Als officieel erkend bouwbedrijf
biedt Boha Beton u kwaliteit op
alle fronten. In de eerste plaats
in de fabriek waar alle prefab
onderdelen met ouderwets
vakmanschap en moderne
apparatuur worden vervaardigd.
Daarnaast adviseren wij u bij
het ontwerpen, het aanvragen
van de vergunningen en het
verantwoord realiseren van uw
wensen. Onze offerte zal bewijzen dat topkwaliteit niet duur
hoeft te zijn: met een slimme
combinatie van sterke elementen bouwt u snel en goedkoop
het door u gewenste resultaat.

Isolatie
Het is mogelijk in de dubbelwandige constructies isolatie aan te brengen van steenwol of tempex. Isolatie van de onderzijde van het dak is
mogelijk met plaatmateriaal. Wij denken aan het inrichten van een
knutsel- of hobbyhoek. Isolatie is zeker zinvol als u van plan bent het
gebouw te gaan verwarmen.

Boha levert topkwaliteit tegen
basisprijzen. Door de ervaring
en de nauwkeurige inzet van
onze medewerkers, bent u
bovendien verzekerd van jarenlang zorgeloos comfort. De
Boha garantie is dan ook keihard: 15 jaar. En... heeft u vragen, bel dan gerust, want Boha
staat voor ’Kwaliteit en comfort
in hout en beton’.

Zelfbouw
Desgewenst leveren wij alle materialen compleet met duidelijke montagetekening als bouwpakket bij u thuis af. Vanzelfsprekend bent u
dan goedkoper uit. In de prijslijst kunt u het prijsverschil aflezen.
Gedeeltelijke zelfbouw is ook mogelijk. Bijvoorbeeld wij plaatsen het
gebouw en storten de vloer en u werkt zelf de buitenzijde af met de
bijgeleverde houten rabatdelen.
Bouwvergunning
- U gaat naar het gemeentehuis en vraagt aanvraagformulieren en een
situatieschets aan.
- U vult naam, adres, enz. in en ondertekent de formulieren.
- U stuurt de aanvraagformulieren met de situatieschets naar ons toe.
- Wij vullen dan de formulieren verder in en dragen zorg dat u de
benodigde tekeningen krijgt. U kunt nu alles bij de gemeente indienen, waarna de bouwvergunning volgt.

Kanteldeuren
Garages kunnen voorzien worden van hoogwaardige stalen kanteldeuren
(merk Hörmann), dubbele houten draaideuren, polynormroldeuren en sectionaaldeuren. Ook hier geldt, vooral bij grotere gebouwen, dat de deuren op
diverse plaatsen gemonteerd kunnen worden.

Afwijkende maten
Onze bouwwijze maakt ieder formaat mogelijk. Beperkingen zijn er
nauwelijks. Prijzen voor afwijkende formaten geven wij op aanvraag.
Op verzoek komen wij bij u langs om de situatie ter plaatse op te
meten.

 Officiële erkenning als
wettelijk bouwbedrijf volgens
de Vestigingswet Bedrijven.
Certificaat voor jarenlang
bewezen vakmanschap.

JARENLANG PLEZIER

Zolder
Vooral steilere kappen zijn zeer geschikt om een zoldervloer in aan te
brengen. Dit kan Boha voor u verzorgen.

Ramen en deuren
In overleg met u kunnen onze gebouwen voorzien worden van trilbetonnen
raamkozijnen, bijvoorbeeld zoals in deze brochure aangegeven, maar ook
kunnen de ramen geplaatst worden in andere gevels of geheel rondom naar
keuze. In betonnen constructies zitten standaard betonnen ramen. In enkelof dubbelwandige constructies zitten standaard houten ramen. De plaatsing
van de deuren kunnen wij eveneens aan iedere wens aanpassen. Meerdere
deuren zijn mogelijk, zowel dicht als met glas. Bel ons even op dan kunnen
wij al deze mogelijkheden met u bespreken.
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BOHA KWALITEITSBETON

 Hoge bouwkwaliteit en perfect afwerkingsniveau dankzij
professionele voorbereiding in
ons ruim geoutilleerd bedrijf.

1

OP UW WENKEN BEDIEND

HET INTERIEUR VAN UW STAL

Persoonlijke wensen van
afnemers spelen ook in ons
assortiment een belangrijke
rol. Er bestaan inmiddels
allerlei sprekende variaties
van de vertrouwde, grijze
betonplaten.

Boha levert de volgende
hoogwaardige materialen
voor het interieur van uw
paardestal.

Kleur, motief en afwerking
zijn op allerlei wijzen in te
vullen. Als u kiest voor
afwerking met hout, zijn
zelfs alle kleurstellingen
mogelijk. Daarmee creëert
u altijd een stijl die past bij
uw omgeving.

IN EEN FLITS
Is het denkwerk eenmaal verricht en de vergunning verleend,
dan wilt u snel resultaat zien.
Boha bouwt snel en solide door
heel Nederland. Tenzij er iets
heel uitzonderlijks gebeurt, is
elke bouw binnen enkele dagen
gereed. Vrijwel alle onderdelen
zijn vooraf gefabriceerd, het
plaatsen is dus slechts een kwestie van zorgvuldig monteren.

Alle afwerkingsmaterialen
zijn vriendelijk voor het
milieu en dus ook voor uw
paard.

INTERIEURAANKLEDING
Voorwanden met schuifdeur
Tussenwanden
Tralies
Gewone deuren
Half openslaande deuren
Dubbele deuren
Bovenluiken
Raamrekken
Vaste spijlenrekken
Afneembare spijlenrekken
Houten tussenwanden
Betimmerde interieurs
Tussenwanden

ASSECCOIRES
Voederbak (kunststof of verzinkt)
Drinkbakken
Liksteenhouders
Diverse soorten hooiruifen
Diverse soorten weefrekken

2
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 Prachtig aangelegde dubbelwandige bouw met dak van
gebakken pannen en royale
overstekken.
Hoogwaardige isolatie en fraaie
openslaande tuindeuren met bijpassende kozijnen.

ZELFBOUW IN EEN
HANDOMDRAAI
Indien u de handen uit de mouwen wilt steken om kosten te
drukken, kunt u ook zelf bouwen. Geheel of gedeeltelijk.
Uw zelfbouwpakket wordt met
alle benodigde onderdelen en
een heldere constructietekening
bij u afgeleverd. Daarmee gaat u
aan de slag.

 Dubbelwandige garage met
opvallende houten kanteldeur.
Verlengd dak levert extra hoge
carport voor caravanstalling.
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Ook al laat het eindresultaat misschien een dagje langer op zich
wachten; uw voldoening zal er
niet minder om zijn!

3

SHOWPARK
Ontwerpen en beslissen, lukt u het beste wanneer u alles
met eigen ogen heeft aanschouwd.
Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een bezoek aan
ons showpark met wel 20 modellen, waar wij u met
Brabantse gastvrijheid zullen ontvangen en rondleiden.

 Twee onder een kap: garage
met houten draaideuren plus
extra hoge carport, zeer geschikt
voor caravanstalling.

 Dubbele stal, dubbelwandig
afgewerkt met geploegde en
geschaafde, dubbel geïmpregneerde rabatdelen. Zadeldak
van asbestvrije zwarte golfplaten.

 Rustieke groene singlets op
een perfect geïsoleerd dak. In
natuurkleuren afgewerkte dubbelwandige stal, bestaande uit
twee luxe paardeboxen plus
opslag.

4

 Enkelwandige bouw in grijs
houtmotief. Als één geheel
afgewerkt door alles in dezelfde
kleur te schilderen. Optimale
uitstraling tegen geringe kosten.
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ONVERSLIJTBARE KWALITEIT
Beton. Hoewel het hard klinkt en vrijwel onverslijtbaar is, kan het er heel mooi en
warm uitzien. Beton combineert duurzaamheid en uitstraling tegen prijzen die u
versteld doen staan.

 Fijnbezaagde, gepotdekselde
rabatdelen geven deze stal een
extra robuuste uitstraling. Het
zadeldak is afgewerkt met rode
asbestvrije golfplaten. In de
gevel een praktische dubbele
schuifdeur.

 Dubbele garage. Dubbelwandig meranti hardhouten
afwerking geeft onverslijtbare
kwaliteit. Op afstand bedienbare
elektrische deur.

 Gastenverblijf met twee
dubbele tuindeuren. Inclusief
carport en bijpassende
omheining. Extra brede
potdekseldelen van
25 centimeter.
50 Dak, geïsoleerd met Unidek
beschot en gedekt met pannen.
Afgewerkt met windveren.
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 Dit 50 dak geeft door zijn
hoogte een extra statige
uitstraling. Op het dakbeschot is
isolatie aangebracht, met daarop
gebakken pannen.

5

DIERENVRIEND
Alle voorbeelden die u ziet, zijn door Boha vakkundig
en snel gebouwd. Zij geven u een indruk wat er allemaal
mogelijk is. Als echte dierenvriend heeft u natuurlijk
uw eigen wensen. Daarom is Boha gespecialiseerd in
maatwerk, waarbij uw wensen - en dus die van uw paard centraal staan.

 Vooraanzicht van enkelwandige stal voor twee paarden.
Uitgevoerd in bruin houtmotief,
afgewerkt met groengeverfde
houten deur en zwart asbestvrij
golfplaten dak.

 Robuuste garage met royale
overstek. Aan de voorzijde twee
afsluitbare bovenluiken.
Rondom met tralies beveiligde
ramen.

 Vijf paardeboxen naast
elkaar, elke box met eigen half
te openen deur. Het zadeldak is
afgewerkt met asbestvrije zwarte
golfplaten.

6

 Dubbele stal met in de
zijwand ruime schuifdeur naar
achterloopgang en hooizolder.
Ook overstek aan zijkant,
afgewerkt met geïmpregneerde
rabatdelen.
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MAKKELIJK COMBINEREN
Ook combinaties van paardestallen met bijvoorbeeld
carport, garage of berging, realiseert Boha voor u.
Het spreekt vanzelf dat zo’n combinatie goedkoper is
dan twee aparte gebouwen.
Het overwegen dus zéker waard...

 Enkelwandige uitvoering met
bruin houtmotief en praktische
overkapping. Onderzijde overstek afgewerkt met houten rabatdelen. De combinatie met
geverfde rabatdelen in de dakpunt geeft een mooi afgewerkt
totaalbeeld.

 Dubbelwandige paardestal
met luxe interieur. Het 30 dak is
bedekt met rode asbestvrije golfplaat. Solide deuren met sterk
hang- en sluitwerk, nastelbare
scharnieren.

 Driedubbele paardestal in
combinatie met een royale
carport: een sieraad voor elk
perceel. Rode dakpannen voor
een bijpassende afwerking.

 Dubbele stal met fourageruimte annex berging. U heeft
alles bij elkaar en toch ordelijk.
Dubbelwandig uitgevoerd met
ijzeren omlijsting om houten
deuren.
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VAKKUNDIG ADVIES BIJ U THUIS
Ervaring is de beste leermeester. De adviseurs van Boha zijn dagelijks actief om in nauw
overleg met opdrachtgevers de beste oplossing samen te stellen. Zij waken ervoor dat u
niets over het hoofd ziet. Indien u wenst, bezoekt een van onze adviseurs u om alle wensen
op papier te zetten. Ook voor de aanvraag van uw bouwvergunning.

 50 Dakconstructie met dakbeschot en sneldakpannen.
Geheel geïsoleerd en geschikt
voor zolderberging. Een precies
op maat berekende constructie.

 Maar liefst tien paardeboxen
in manegevorm. Onder het dak
een royale hooischuur, die via
een handige bovendeur makkelijk bereikbaar is.
Bruin houtmotief zorgt voor
robuuste uitstraling.
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 Mooi aangeklede paardestal
met uitgebreide berging en
speelse warande in voorgevel
verwerkt. Functioneel en mooi.

 Perfect afgewerkte combinatie:
garage met kanteldeur en
dubbele paardestal.
Uitgevoerd in grijs beton,
geïsoleerd, afgewerkt met
red ceder delen en roodbruin
geglazuurd pannendak.
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VEILIGHEID
Natuurlijk, elke Boha paardestal is ook van binnen volledig afgestemd op uw wensen.
Daarbij speelt de veiligheid van uw dier een belangrijke rol. Boha gebruikt alleen
goedgekeurde materialen en afwerkmiddelen zonder chemische toevoegingen.
Goed voor het milieu, maar vooral: altijd het beste voor uw paard.

 Dubbele stal met dichte
deuren. Dubbelwandig:
binnenwand met vlakke grijze
prefab betonelementen, buitenzijde afgewerkt met geïmpregneerde rabatdelen. Geploegd en
geschaafd of gepotdekseld.

 Statige dubbelwandige stal,
met Friesche beschildering.
Extra houten schuifdeuren in
zijgevel voor het stallen van
rijtuigen.

 Eenvoudige maar zeer
comfortabele enkele paardestal.
Dubbelwandige uitvoering,
met weefrek in bovenste
deuropening.

12

 Driedubbele stal in robuust
bruin houtmotief. Geheel is
uitgebreid met opslag in bijpassende uitvoering. Schilderen of
impregneren nooit meer nodig;
wel altijd mogelijk.

9

ROYALE OVERSTEK
In ons soms gure en natte
Hollandse klimaat is
comfort erg belangrijk.
Een royale overstek houdt
u en uw paard droog en
warm.

 Dubbele stal met rode asbestvrije golfplaten. Vormt één
harmonieus geheel met de
rustieke omgeving.
Ook rieten kap mogelijk.
Een sieraad voor elke tuin.

Geen regen of vervelende
tocht: bovendien blijft uw
houtwerk droog en dat
bespaart onderhoudskosten.

 Dubbelwandige dichte schuur met overdekte open opslag. 30 Dak
afgedekt met zwarte asbestvrije golfplaten. Praktische ruime luifel.
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 Alleen de veiligste en sterkste materialen zijn goed genoeg. Boha paardestallen zijn tot
in het kleinste detail afgestemd op het comfort van uw paard.

 Stallencombinatie. Groen houtmotief past mooi in de natuurlijke
omgeving. Het resultaat: bijzonder veel ruimte en toch bijzonder
weinig onderhoud.

11

VEILIGHEID
Natuurlijk, elke Boha paardestal is ook van binnen volledig afgestemd op uw wensen.
Daarbij speelt de veiligheid van uw dier een belangrijke rol. Boha gebruikt alleen
goedgekeurde materialen en afwerkmiddelen zonder chemische toevoegingen.
Goed voor het milieu, maar vooral: altijd het beste voor uw paard.

 Dubbele stal met dichte
deuren. Dubbelwandig:
binnenwand met vlakke grijze
prefab betonelementen, buitenzijde afgewerkt met geïmpregneerde rabatdelen. Geploegd en
geschaafd of gepotdekseld.

 Statige dubbelwandige stal,
met Friesche beschildering.
Extra houten schuifdeuren in
zijgevel voor het stallen van
rijtuigen.

 Eenvoudige maar zeer
comfortabele enkele paardestal.
Dubbelwandige uitvoering,
met weefrek in bovenste
deuropening.

12

 Driedubbele stal in robuust
bruin houtmotief. Geheel is
uitgebreid met opslag in bijpassende uitvoering. Schilderen of
impregneren nooit meer nodig;
wel altijd mogelijk.

9

VAKKUNDIG ADVIES BIJ U THUIS
Ervaring is de beste leermeester. De adviseurs van Boha zijn dagelijks actief om in nauw
overleg met opdrachtgevers de beste oplossing samen te stellen. Zij waken ervoor dat u
niets over het hoofd ziet. Indien u wenst, bezoekt een van onze adviseurs u om alle wensen
op papier te zetten. Ook voor de aanvraag van uw bouwvergunning.

 50 Dakconstructie met dakbeschot en sneldakpannen.
Geheel geïsoleerd en geschikt
voor zolderberging. Een precies
op maat berekende constructie.

 Maar liefst tien paardeboxen
in manegevorm. Onder het dak
een royale hooischuur, die via
een handige bovendeur makkelijk bereikbaar is.
Bruin houtmotief zorgt voor
robuuste uitstraling.

8

 Mooi aangeklede paardestal
met uitgebreide berging en
speelse warande in voorgevel
verwerkt. Functioneel en mooi.

 Perfect afgewerkte combinatie:
garage met kanteldeur en
dubbele paardestal.
Uitgevoerd in grijs beton,
geïsoleerd, afgewerkt met
red ceder delen en roodbruin
geglazuurd pannendak.

13

MAKKELIJK COMBINEREN
Ook combinaties van paardestallen met bijvoorbeeld
carport, garage of berging, realiseert Boha voor u.
Het spreekt vanzelf dat zo’n combinatie goedkoper is
dan twee aparte gebouwen.
Het overwegen dus zéker waard...

 Enkelwandige uitvoering met
bruin houtmotief en praktische
overkapping. Onderzijde overstek afgewerkt met houten rabatdelen. De combinatie met
geverfde rabatdelen in de dakpunt geeft een mooi afgewerkt
totaalbeeld.

 Dubbelwandige paardestal
met luxe interieur. Het 30 dak is
bedekt met rode asbestvrije golfplaat. Solide deuren met sterk
hang- en sluitwerk, nastelbare
scharnieren.

 Driedubbele paardestal in
combinatie met een royale
carport: een sieraad voor elk
perceel. Rode dakpannen voor
een bijpassende afwerking.

 Dubbele stal met fourageruimte annex berging. U heeft
alles bij elkaar en toch ordelijk.
Dubbelwandig uitgevoerd met
ijzeren omlijsting om houten
deuren.

14

7

DIERENVRIEND
Alle voorbeelden die u ziet, zijn door Boha vakkundig
en snel gebouwd. Zij geven u een indruk wat er allemaal
mogelijk is. Als echte dierenvriend heeft u natuurlijk
uw eigen wensen. Daarom is Boha gespecialiseerd in
maatwerk, waarbij uw wensen - en dus die van uw paard centraal staan.

 Vooraanzicht van enkelwandige stal voor twee paarden.
Uitgevoerd in bruin houtmotief,
afgewerkt met groengeverfde
houten deur en zwart asbestvrij
golfplaten dak.

 Robuuste garage met royale
overstek. Aan de voorzijde twee
afsluitbare bovenluiken.
Rondom met tralies beveiligde
ramen.

 Vijf paardeboxen naast
elkaar, elke box met eigen half
te openen deur. Het zadeldak is
afgewerkt met asbestvrije zwarte
golfplaten.

6

 Dubbele stal met in de
zijwand ruime schuifdeur naar
achterloopgang en hooizolder.
Ook overstek aan zijkant,
afgewerkt met geïmpregneerde
rabatdelen.

15

ONVERSLIJTBARE KWALITEIT
Beton. Hoewel het hard klinkt en vrijwel onverslijtbaar is, kan het er heel mooi en
warm uitzien. Beton combineert duurzaamheid en uitstraling tegen prijzen die u
versteld doen staan.

 Fijnbezaagde, gepotdekselde
rabatdelen geven deze stal een
extra robuuste uitstraling. Het
zadeldak is afgewerkt met rode
asbestvrije golfplaten. In de
gevel een praktische dubbele
schuifdeur.

 Dubbele garage. Dubbelwandig meranti hardhouten
afwerking geeft onverslijtbare
kwaliteit. Op afstand bedienbare
elektrische deur.

 Gastenverblijf met twee
dubbele tuindeuren. Inclusief
carport en bijpassende
omheining. Extra brede
potdekseldelen van
25 centimeter.
50 Dak, geïsoleerd met Unidek
beschot en gedekt met pannen.
Afgewerkt met windveren.
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 Dit 50 dak geeft door zijn
hoogte een extra statige
uitstraling. Op het dakbeschot is
isolatie aangebracht, met daarop
gebakken pannen.

5

SHOWPARK
Ontwerpen en beslissen, lukt u het beste wanneer u alles
met eigen ogen heeft aanschouwd.
Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een bezoek aan
ons showpark met wel 20 modellen, waar wij u met
Brabantse gastvrijheid zullen ontvangen en rondleiden.

 Twee onder een kap: garage
met houten draaideuren plus
extra hoge carport, zeer geschikt
voor caravanstalling.

 Dubbele stal, dubbelwandig
afgewerkt met geploegde en
geschaafde, dubbel geïmpregneerde rabatdelen. Zadeldak
van asbestvrije zwarte golfplaten.

 Rustieke groene singlets op
een perfect geïsoleerd dak. In
natuurkleuren afgewerkte dubbelwandige stal, bestaande uit
twee luxe paardeboxen plus
opslag.

4

 Enkelwandige bouw in grijs
houtmotief. Als één geheel
afgewerkt door alles in dezelfde
kleur te schilderen. Optimale
uitstraling tegen geringe kosten.
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 Prachtig aangelegde dubbelwandige bouw met dak van
gebakken pannen en royale
overstekken.
Hoogwaardige isolatie en fraaie
openslaande tuindeuren met bijpassende kozijnen.

ZELFBOUW IN EEN
HANDOMDRAAI
Indien u de handen uit de mouwen wilt steken om kosten te
drukken, kunt u ook zelf bouwen. Geheel of gedeeltelijk.
Uw zelfbouwpakket wordt met
alle benodigde onderdelen en
een heldere constructietekening
bij u afgeleverd. Daarmee gaat u
aan de slag.

 Dubbelwandige garage met
opvallende houten kanteldeur.
Verlengd dak levert extra hoge
carport voor caravanstalling.
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Ook al laat het eindresultaat misschien een dagje langer op zich
wachten; uw voldoening zal er
niet minder om zijn!

3

OP UW WENKEN BEDIEND

HET INTERIEUR VAN UW STAL

Persoonlijke wensen van
afnemers spelen ook in ons
assortiment een belangrijke
rol. Er bestaan inmiddels
allerlei sprekende variaties
van de vertrouwde, grijze
betonplaten.

Boha levert de volgende
hoogwaardige materialen
voor het interieur van uw
paardestal.

Kleur, motief en afwerking
zijn op allerlei wijzen in te
vullen. Als u kiest voor
afwerking met hout, zijn
zelfs alle kleurstellingen
mogelijk. Daarmee creëert
u altijd een stijl die past bij
uw omgeving.

IN EEN FLITS
Is het denkwerk eenmaal verricht en de vergunning verleend,
dan wilt u snel resultaat zien.
Boha bouwt snel en solide door
heel Nederland. Tenzij er iets
heel uitzonderlijks gebeurt, is
elke bouw binnen enkele dagen
gereed. Vrijwel alle onderdelen
zijn vooraf gefabriceerd, het
plaatsen is dus slechts een kwestie van zorgvuldig monteren.

Alle afwerkingsmaterialen
zijn vriendelijk voor het
milieu en dus ook voor uw
paard.

INTERIEURAANKLEDING
Voorwanden met schuifdeur
Tussenwanden
Tralies
Gewone deuren
Half openslaande deuren
Dubbele deuren
Bovenluiken
Raamrekken
Vaste spijlenrekken
Afneembare spijlenrekken
Houten tussenwanden
Betimmerde interieurs
Tussenwanden

ASSECCOIRES
Voederbak (kunststof of verzinkt)
Drinkbakken
Liksteenhouders
Diverse soorten hooiruifen
Diverse soorten weefrekken

2
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LEVERINGSVOORWAARDEN
Boha Beton kent aantrekkelijke leverings- en financieringsvoorwaarden. Op
alle overeenkomsten die Boha Beton & Houtbouw BV aangaat of is aangegaan
zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, welke zijn gedeponeerd
bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch onder depotnr. 102/91.
Voorbereidingen
Het terrein dient vóór plaatsing van onze produkten bouwrijp opgeleverd te
worden. Dat houdt o.a. in: goede bereikbaarheid, afwezigheid van obstakels
op en in de grond, zoals wortels, funderingen, enz.; voorts dient het terrein
zoveel mogelijk waterpas te zijn vooral indien wij de vloer moeten storten.
Voor verwijdering van eventuele obstakels zijn wij helaas genoodzaakt meerkosten in rekening te brengen.
Levertijd
Na opdracht op aanvraag. Slechte weersomstandigheden voorbehouden.
Betaling
Na het gereedkomen van de bouw contant aan de bouwploeg, tegen afgifte
van een getekende kwitantie. Ook over de mogelijkheid van financiëring
hebben wij uitgebreide informatie. Bel ons gerust.
Vrachtkosten
Wij berekenen € 50,- vrachtkosten voor: Groningen, Friesland, Drenthe,
Overijssel, Ijselmeerpolders, Waddeneilanden, Zeeland en het noorden van
de lijn Haarlem/Amsterdam. Eventuele veerkosten berekenen wij door.
Hoogtes en kolommen
Onze gebouwen kunnen wij plaatsen met diverse zijwandhoogtes, nl. 215,
250, 285, 320 cm. De dragende steunen in deze wanden bestaan uit
trilbetonnen kolommen van zeer hoogwaardige kwaliteit.
De afmetingen van deze kolommen bedragen 125 x 125 mm; zijn de zijwanden hoger dan 3 meter, dan worden deze afmetingen 150 x 150 mm. In
de kolommen zijn ankerstaven aangebracht waaraan muurplaten, spanten en
kopgevels op een deugdelijke manier bevestigd kunnen worden.
Wandconstructies
Meerdere wand-uitvoeringen tussen de kolommen:
- Gladde, grijze tril-betonplaten in de afmeting 355 x 1450 x 36 mm.
- Tril-betonplaten, dezelfde afmeting, voorzien van grijs, rood, bruin of geel
handvorm-steenmotief.
- Tril-betonplaten in dezelfde afmetingen maar dan voorzien van bruin
of grijs houtnerf-motief.
- Enkelwandig rabat. Houten rabatdelen (28 mm dik, standaard gewolmaniseerd) worden enkel aangebracht. Betonpalen blijven zichtbaar.
- Dubbelwandig rabat. Bij dubbelwandige uitvoering (binnen beton en buiten rabatdelen) worden de planken (van 19 mm dik) vóór de kolommen
geplaatst, zodat deze niet meer zichtbaar zijn. Rabatdelen worden standaard r.v.s. geniet. Tegen geringe meerprijs r.v.s. geschroefd.
Voegen
De horizontale voegen tussen de betonplaten worden gedicht met cementspecie; de verticale voeg langs de kolommen wordt gedicht met pur.
Hierdoor krijgt het gebouw extra stevigheid en het is tochtvrij. Tegen geringe
meerprijs is dichting met kit ook mogelijk.

Daken
Standaard op onze gebouwen monteren wij zwarte golfplaten (Eternit)
en gegolfde nokken. Vooral steilere gebouwen kunnen goed gedekt
worden met keramische pannen of sneldek betonpannen in diverse
kleuren. Daklichten zijn eveneens mogelijk, bijvoorbeeld van lichtdoorlatende golfplaten of middels kunststof dakramen, passend in de
gekozen pannensoort.
Platte daken
Deze uitvoering bestaat uit een vlakke balklaag van voldoende zwaarte, waarover wordt aangebracht een dakbeschot met daarop een
2-laags mastiekbedekking. De dakrand werken wij af met een
aluminium daktrim-profiel.
Topgevels
De topgevels onder de dakschuinte zijn standaard afgetimmerd met
houten geschaafde en geploegde delen, verticaal geplaatst. Wij kunnen de delen ook horizontaal plaatsen of -bij wanden in rabatwerkdeze delen laten doorlopen over de topgevels.
Overstek
Hierbij kunt u kiezen voor een vlakke topgevel zonder overstek of voor
een overstek afgewerkt met een windveer, bijvoorbeeld 30 of 40 cm.
buiten de gevel. Grotere overstekken zijn mogelijk tot 80 cm.
Kapconstructie
Deze bestaat uit vurenhouten gordingen en spanten; voor grotere overspanningen worden stalen spanten toegepast. Onder tegen de gordingen wordt een windverband aangebracht om voldoende stevigheid in
het nieuwe gebouw te verkrijgen.
Vloeren
Bij alle standaardtypen die in deze brochure afgebeeld staan, brengen
wij een 10 cm. dik gewapende betonvloer aan. Deze is in de opgegeven
prijs begrepen. Bij grotere gebouwen kunnen wij eveneens de vloer
aanbrengen; prijs hiervoor op aanvraag.

OFFICIEEL ERKEND
Als officieel erkend bouwbedrijf
biedt Boha Beton u kwaliteit op
alle fronten. In de eerste plaats
in de fabriek waar alle prefab
onderdelen met ouderwets
vakmanschap en moderne
apparatuur worden vervaardigd.
Daarnaast adviseren wij u bij
het ontwerpen, het aanvragen
van de vergunningen en het
verantwoord realiseren van uw
wensen. Onze offerte zal bewijzen dat topkwaliteit niet duur
hoeft te zijn: met een slimme
combinatie van sterke elementen bouwt u snel en goedkoop
het door u gewenste resultaat.

Isolatie
Het is mogelijk in de dubbelwandige constructies isolatie aan te brengen van steenwol of tempex. Isolatie van de onderzijde van het dak is
mogelijk met plaatmateriaal. Wij denken aan het inrichten van een
knutsel- of hobbyhoek. Isolatie is zeker zinvol als u van plan bent het
gebouw te gaan verwarmen.

Boha levert topkwaliteit tegen
basisprijzen. Door de ervaring
en de nauwkeurige inzet van
onze medewerkers, bent u
bovendien verzekerd van jarenlang zorgeloos comfort. De
Boha garantie is dan ook keihard: 15 jaar. En... heeft u vragen, bel dan gerust, want Boha
staat voor ’Kwaliteit en comfort
in hout en beton’.

Zelfbouw
Desgewenst leveren wij alle materialen compleet met duidelijke montagetekening als bouwpakket bij u thuis af. Vanzelfsprekend bent u
dan goedkoper uit. In de prijslijst kunt u het prijsverschil aflezen.
Gedeeltelijke zelfbouw is ook mogelijk. Bijvoorbeeld wij plaatsen het
gebouw en storten de vloer en u werkt zelf de buitenzijde af met de
bijgeleverde houten rabatdelen.
Bouwvergunning
- U gaat naar het gemeentehuis en vraagt aanvraagformulieren en een
situatieschets aan.
- U vult naam, adres, enz. in en ondertekent de formulieren.
- U stuurt de aanvraagformulieren met de situatieschets naar ons toe.
- Wij vullen dan de formulieren verder in en dragen zorg dat u de
benodigde tekeningen krijgt. U kunt nu alles bij de gemeente indienen, waarna de bouwvergunning volgt.

Kanteldeuren
Garages kunnen voorzien worden van hoogwaardige stalen kanteldeuren
(merk Hörmann), dubbele houten draaideuren, polynormroldeuren en sectionaaldeuren. Ook hier geldt, vooral bij grotere gebouwen, dat de deuren op
diverse plaatsen gemonteerd kunnen worden.

Afwijkende maten
Onze bouwwijze maakt ieder formaat mogelijk. Beperkingen zijn er
nauwelijks. Prijzen voor afwijkende formaten geven wij op aanvraag.
Op verzoek komen wij bij u langs om de situatie ter plaatse op te
meten.

 Officiële erkenning als
wettelijk bouwbedrijf volgens
de Vestigingswet Bedrijven.
Certificaat voor jarenlang
bewezen vakmanschap.

JARENLANG PLEZIER

Zolder
Vooral steilere kappen zijn zeer geschikt om een zoldervloer in aan te
brengen. Dit kan Boha voor u verzorgen.

Ramen en deuren
In overleg met u kunnen onze gebouwen voorzien worden van trilbetonnen
raamkozijnen, bijvoorbeeld zoals in deze brochure aangegeven, maar ook
kunnen de ramen geplaatst worden in andere gevels of geheel rondom naar
keuze. In betonnen constructies zitten standaard betonnen ramen. In enkelof dubbelwandige constructies zitten standaard houten ramen. De plaatsing
van de deuren kunnen wij eveneens aan iedere wens aanpassen. Meerdere
deuren zijn mogelijk, zowel dicht als met glas. Bel ons even op dan kunnen
wij al deze mogelijkheden met u bespreken.
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BOHA KWALITEITSBETON

 Hoge bouwkwaliteit en perfect afwerkingsniveau dankzij
professionele voorbereiding in
ons ruim geoutilleerd bedrijf.

1

VOORBEELD BOUWTEKENING
WAT VINDT U IN DIT IDEEËNBOEK?
Kennismaking Boha Beton
Bouw- en afwerkingsmogelijkheden
Paardestallen
Garages en carports
Wat betekent wat?
Leveringsvoorwaarden
Voorbeeld bouwtekening
Wilt u ook ideeën opdoen voor een garage, een berging, een carport,
een tuinhuisje, een loods of een schutting? Ook daarvoor heeft Boha
een speciaal ideeënboek. Bel 040 - 283 91 06 voor deze uitvoerige
catalogus. Of voor een afspraak met een van onze deskundigen.

Kantoor/fabriek/showroom:
De Huufkes 42
(Industrieterrein Eeneind II)
5674 TM Nuenen
Tel. (040) 283 91 06
Fax (040) 283 92 73
E-mail: info@boha.nl
Internet: http://www.boha.nl
Rabobank
rek.nr. 11.59.76.302
K.v.K. - Eindhoven nr. 17108434

Den Bosch
NUENEN
HELMOND

Tilburg

EINDHOVEN

BOHA
GELDROP
Venlo

Weert

U heeft in deze brochure kennis gemaakt met de vele soorten paardestallen
die BOHA levert. Indien uw interesse meer uitgaat naar bergingen, tuinhuisjes, loodsen,
garages, carports of schuttingen, belt u dan voor die speciale catalogus.

IDEEËNBOEK

Paardestallen, garages en carports

Kwaliteit en comfort in hout en beton

