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Historie
Onze onderneming is in 1913 opgericht door Adrianus van
de Luijtgaarden te Standdaarbuiten. In zijn weiland sloeg de
voormalige boer stenen en dakpannen op die hij uit sloopwerk
van oude panden opkocht. Zijn voorraad verhandelde hij
vervolgens op kleine schaal in de regio.
Toen zijn zoon Jos in 1955 het roer overnam, zag hij meer
mogelijkheden in de afzet van oude bouwmaterialen en begon
ook klanten te werven buiten de regio en in België. Een gestage
groei zette in. Na de twee grote stormen van 1990 begon het
vliegwiel van de onderneming pas echt te draaien en Kees van
de Luijtgaarden koos definitief voor de handel in dakpannen.
Dit bleek een schot in de roos.

Contactgegevens
Luijtgaarden
Kreekdijk 9
4758 TL Standdaarbuiten
Email
info@luijtgaarden.nl
Internet
www.luijtgaarden.nl
Telefoon
0165 31 24 89
Fax
0165 31 81 36
KVKnr
20093373
BTWnr
NL 8076 122 85 B01
ABNAMRO 544969820

www.luijtgaarden.nl

• Gebruikte dakpannen
• Nieuwe dakpannen
(1e soort en LWBS)
• Reproducties
(nagemaakte modellen)
• Alle verwerkingsmaterialen
• Isolatiematerialen
• Dakvensters
• Dakadvies

Openingstijden
De bijna 100 jaar aan ervaring, de hoge servicegraad
en het zeer grote netwerk van leveranciers en afnemers
in binnen- en buitenland stelden Luijtgaarden in staat
uit te groeien tot een gespecialiseerd handelshuis in
dakbedekkingsmaterialen van allure.

Ons aanbod bestaat uit:

Ma t/m do 07:30 tot 17:00 uur
Vrijdag
07:30 tot 16:00 uur
Zaterdag 09:00 tot 12:00 uur

• Projectbegeleiding
• Projectbemiddeling

Wie zijn wij?
Luijtgaarden is al bijna 100 jaar het handelshuis
voor hellende daken met tevreden klanten tot
ver buiten Nederland. Wij zijn thuis in alle
dakbedekkingsmaterialen die vanaf de goot tot de
schoorsteen uw dak water- en winddicht afsluiten.
Onze producten, kennis en ervaring zijn bewezen
waarden bij reparatie, renovatie, restauratie of
nieuwbouw van uw hellende dak.

Afnemers & Markt
De verkoopadviseurs van Luijtgaarden hebben
ieder hun eigen specialisme. Dit stelt ons in
staat problemen die specifiek zijn voor reparatie,
nieuwbouw, renovatie of restauratie met de grootst
mogelijke deskundigheid op te pakken. U kunt
bij ons terecht voor advies over alle aspecten
van het hellende dak en voor het opstellen
van begrotingen en bestekken. En natuurlijk
verzorgen wij ook de levering naar verwerkers en
eindafnemers. Onze kennis, korte lijnen en vaste
aanspreekpunten maken van Luijtgaarden een
deskundige sparringpartner bij ieder project.

y

Recycling

Quali

y

Recycling

De meerwaarde van
Luijtgaarden zit in onze
specialisatie in het hellende
dak, ons uitgekiende
kostenbesparende
inruilsysteem en onze
gedegen logistiek. Ons team
bestaat uit 30 medewerkers
die gespecialiseerd zijn in
de vakgebieden logistiek,
warehousing, verkoop,
marketing, HRM en
administratie. De hele
organisatie is gericht op het
zo snel mogelijk leveren van
de gewenste producten met
de best mogelijk kwaliteit.
Daarvoor houden wij
grootschalige voorraden aan,
houden het logistieke proces
volledig in eigen beheer
en investeren we continu
in trainingen voor onze
medewerkers.

www.luijtgaarden.nl

Dakbedekkingsmaterialen

Bij renovaties kunt u de oude dakpannen bij Luijtgaarden
inruilen als u bij ons nieuwe dakpannen heeft aangeschaft.
Vooraf bepalen we gezamenlijk de inruilwaarde per goede
dakpan. Na uitsortering krijgt u de totale inruilwaarde
uitgekeerd. Tegelijk met de levering van de nieuwe dakpannen
krijgt u ijzeren rekken meegeleverd voor het snel en praktisch
afvoeren van de oude dakpannen. Zeker bij binnenstedelijke
projecten zijn de omwonenden u dankbaar voor de
verminderde overlast. De inruilpremie is dus niet alleen voor
u een aantrekkelijke financiële meevaller. Maar u helpt ook
het milieu.

Ons aanbod keramische en beton dakpannen is opgebouwd
uit een zeer uitgebreide selectie nieuwe- en gebruikte
dakpannen. Zo kunnen wij u vaak voorzien van een goed
inpasbaar model. Of het nu gaat om een Oud Hollandse/
Boomsepan of een romaans verbeterd Hollands model,
wij hebben het model in grote partijen uit één maatvoering
in voorraad. De meest schaarse modellen hulpstukken
kunnen wij na laten maken of wij verzorgen een alternatief
buitenlands model voor u.

Logistiek
Ons opslagterrein is 30.000 vierkante meter en herbergt een
immense voorraad dakpannen en daktoebehoren. Het semigeautomatiseerde magazijn geeft real-time onze voorraad weer.
Zo kunnen wij direct zien of wij de producten volgens uw
specificaties beschikbaar hebben. De grote beschikbaarheid van
veel typen dakmaterialen en ons eigen wagenpark stelt ons in
staat binnen 24 uur onze klanten in heel de Benelux te leveren.

Verwerkingsmaterialen
Een goed dak maken vergt allereerst veel vakkennis.
Het toepassen van de juiste materialen voor de verankering,
ventilatie, lichtdoorlating, isolatie en watergeleiding is
daarbij van doorslaggevend belang. Doe daarom ook hier een
beroep op Luijtgaarden, want wij hebben al die materialen
voorradig die nodig zijn om een mooi en goed dak te maken
dat jarenlang de elementen weerstaat en de bewoners het
gewenste comfort biedt.

Prijs & Kwaliteit
Altijd een oplossing
Van oudsher heeft Nederland zeer veel dakpannenfabrieken
gekend die ieder hun eigen modellen produceerden in de meest
uitlopende maatvoeringen. Wie bij schade of slijtage aan daken
vervangende pannen moet hebben, heeft daardoor vaak de
grootst mogelijke moeite die te vinden. Het geheel vernieuwen
van het dak lijkt dan soms de enige oplossing. Uw zoektocht
heeft bij Luijtgaarden echter meer kans van slagen. Met onze
jarenlange ervaring en zeer brede en diepe assortiment kunnen
wij u vaak de gezochte pan wel leveren.

Klanten kunnen in ons assortiment pannen en toebehoren
kiezen uit drie verschillende kwaliteiten met bijpassend
prijsniveau. De gebruikte pannen kennen hun eigen
prijsdifferentiatie. Het kwaliteitsniveau verschilt in
levensduur, garantie en uitstraling van de pannen. Al onze
nieuwe producten voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die
het Bouwstoffenbesluit stelt. Ons kwaliteitsbewakingssysteem
waarborgt de kwaliteit van de gebruikte producten. Bij het
verpakken letten we er op dat eventuele schade tijdens het
transport geminimaliseerd wordt.
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