
Prijslijst producten Hout  

Artikelnaam Prijs 
(voor particulieren) 

Bankje 40 x 20 x 30 cm onbehandeld € 17,50 

Bankje 40 x 20 x 30 cm (white/grey) € 19,95 

Bloembak met handgreep € 5,75 

Broodplank  onbehandeld  +/-  48 bij 17 cm € 6,25 

Broodplank   onbehandeld +/- 80 bij 15 cm € 9,95 

Dienblad 40/40 cm  € 6,25 

Fruitkist 40 x 26 x 17 cm € 6,25 

Hart 20/1,3 cm (white/grey washed)  € 2,50 

Hart 20/1,3 cm (white/grey washed) met deco/tekst € 3,95 

Hart 20 cm steigerhout   € 3,50 

Hart  20 cm steigerhout (white/grey washed) met deco/tekst € 4,95 

Hart groot 1,3/64/65 cm onbehandeld € 6,25 

Kaasplankje met tekst € 4,95 

Kaas/tapasplankje met tapasschaaltje (klein) 27/14 cm  € 6,50 

Kaas/tapasplankje met tapasschaaltje (groot)  33/14 cm € 7,50 

Kistje zonder handvat 34 x 24,5 cm € 1,95 

Kistje zonder handvat vierkant 35 x 35 cm € 2,25 

Kistjes met handvat touw 34 x 24,5 cm € 2,75 

Kistje rechthoekig 34 x 16,5 € 1,95 

Klomp met een zeiltje € 12,50 

Konijn staand/ vlinder steigerhout onbehandeld € 2,50 

Kruiwagentje € 6,25 

Kruk  € 13,95 

Kruk met gehaakt dekje € 17,95 

Pannenonderzetter / decoratiefiguur dier € 3,50 

Poppenwagen blank  € 74,25 

Poppenwagen roze / roze met blank € 87,50 



Poppenwagen blank (rubber om wiel) € 87,50 

Poppenwagen roze / roze met blank (rubber om wiel) € 97,50 

Schoolbord hangend dubbelzijdig € 24,95 

Schoolbord hangend (1 kant schoolbord, 1kant magneetbord) € 27,50 

Schoolbord staand (2 borden, enkelzijdig) € 34,95 

Schoolbord staand (2 borden, enkelzijdig, 1 schoolbord, 1 magneetbord) € 39,95 

Schoolbordpakketje 30x20 cm (inclusief sponsje en 10 kleurkrijtjes) € 5,00 

Schilderpanelen diverse maten en prijzen in overleg 
Bijvoorbeeld:  30x42x1,4 cm  
Bijvoorbeeld:  60x40x1,4 cm 
Bijvoorbeeld: 120x70x1,4 cm  

€ 6,50 
€ 8,75 

€ 17,50 

Paneel 30/40 met tekst, deco en grey/white washed 
Paneel 60/40 met tekst, deco en grey/white washed 

€ 14,95 
€19,95 

Sleetje € 6,25 

Sleutelhanger dierenfiguren € 1,95 

Solitair bijenkastje 30 x 15 (incl. knop) x 14,5 cm € 14,95 

Standaard voor keramiekbordje onbehandeld € 4,00 

Stoofspelletje € 9,95 

Tuinstoel kind (grey of white washed of onbehandeld) € 24,50 

Tuinstoeldekje kind roze / blauw/ andere motieven € 7,50 

Tuintafel kind (grey of white washed of onbehandeld) € 24,50 

Veilingkistje 10x14x22 cm (white/grey, met tekst bv verse kruiden) € 3,50 

Veilingkistje 13x14x22 cm (white/grey, met tekst bv verse kruiden) € 3,95 

Veilingkistje/ bierkratje voor 6 biertjes € 3,50 

Vlindertafel diverse kleuren € 6,95 

Vogelhuis klomp € 10,00 

Vogelpindakaaspothouder € 5,90 

Vogelvoeder fleshouder € 12,95 

Windgong 50 cm onbehandeld € 9,95 

  

 


