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Reizen is onze lust en ons leven, maar zodra we thuis zijn
zitten we het liefst in onze tuinkamer. Het is wat ons betreft
een plek om het hele jaar van te genieten. In dit blog
vertellen we je waarom dit onze favoriete plek is, hoe je een
tuinkamer of overkapping gezellig kan maken en hoe het
financieel mogelijk kan worden.
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Wat is het verschil tussen een
tuinkamer en een overkapping?
Er wil nog wel eens verwarring ontstaan over het verschil
tussen een tuinkamer en een tuin overkapping. Het verschil
tussen een tuinkamer en overkapping is vrij simpel. Zodra een
overkapping is voorzien van zijwanden en schuifdeuren word het
gezien als tuinkamer.

Hoe maak je een tuinkamer gezellig?
Soms kan het lastig zijn om een ruimte gezellig en huiselijk
te maken, daarom geven we je hieronder een aantal handige
tips;
1. Zorg voor verschillende materialen
Zorg dat je verschillende materialen gebruikt in je
tuinkamer, maar maak het niet te bont. Probeer in een
bepaalde stijl te blijven en stem daar jouw materialen
op af. Ga je bijvoorbeeld voor een natuurlijke stijl?
Werk dan met natuurlijke kleuren en materialen zoals
hout, jute en wol. Houd je meer van strak en modern dan
zouden kleuren als zwart, wit en zilver beter passen in
combinatie met hoogglans afgelakte objecten.

2. Planten doen wonderen
Het maakt niet uit welke stijl je mooi vind, planten
doen altijd wonderen voor je inrichting. Ze brengen niet
enkel kleur aan. Planten zorgen ook voor een schonere

lucht, je hebt minder last van allergieën en zorgen voor
minder stress. Alleen maar voordelen!
3. Creëer hoekjes
Als je je interieur leuk en goed wilt inrichten is het
van belang dat je hoekjes creëert, je maakt als het ware
een soort collage van accessoires. Op deze manier kleed
je het interieur van je tuinkamer aan zonder dat het te
rommelig word. Als je overal iets neer zou zetten word
het al snel rommelig en druk, precies niet wat je wilt
op een plek waar je tot rust wilt komen.

4. Vergeet de accessoires niet
Geen mooi interieur is compleet zonder de
juiste accessoires en dat geld ook voor jouw tuinkamer
of overkapping! Wederom is het van belang één stijl te
kiezen en daar de accessoires op af te stemmen. De
eerder als voorbeeld genoemde natuurlijke stijl zou
aangekleed kunnen worden met een lekker wollen deken,
juten vloerkleed en houten tafel. Voor het moderne
interieur zou je kunnen denken aan een strakke laktafel,

minimalistische plantenpotjes en moderne verlichting.

Waarom is dit onze favoriete plek
van het huis?
Hij maakt de verbinding tussen onze tuin en woonkamer en laat
ons van alle seizoenen genieten. Het is een verlengde van de
woonkamer en maakt een verbinding met onze tuin. Een heerlijke
plek waar we in het voorjaar genieten van de eerste
zonnestralen en in het najaar van de laatste. In de winter
vind je ons er met een heerlijk dekentje en een lekkere kop
chocomelk met een goede dot slagroom.
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droom

Ben je overtuigd? Wil je ook een aluminium overkapping of
tuinkamer? Dan volgt nu de volgende en minst leuke stap.

Betalen ☹ Je kan jouw tuinoverkapping of tuinkamer kopen met
spaargeld, een hypotheek of persoonlijke lening. Wat het beste
bij jou past hangt af van jouw financiële situatie en let op;
Geld lenen, kost geld!
1. Spaargeld
Als eerste kun je je spaargeld gebruiken. Mocht je nog
niet voldoende spaargeld hebben, maak een spaarplan. Op
die manier heb je een doel voor ogen en kun je vaak
sneller jouw doel bereiken.

2. Hypotheek
Voor de aanbouw van een tuinkamer kun je een hypotheek
overwegen. Veelal is dit financieel interessant zodra je
een wijziging in je hypotheek aanbrengt of je een
uitgebreide verbouwing gaat doen. Maar om het zeker te
weten ga in gesprek met een hypotheek of financieel
adviseur. Die kan jouw mogelijkheden bekijken om

bijvoorbeeld jouw huidige hypotheek te verhogen. Een
groot voordeel kan zijn dat je meestal 30 jaar mag doen
over de afbetaling, waardoor de maandlast niet veel zal
stijgen.
Voor de voorwaarden en regels passend in jouw situatie
verwijzen we je graag naar een financieel of hypotheek
adviseur.
3. Persoonlijke lening
Afhankelijk van het rentepercentage en de bijkomende
kosten kan een persoonlijke lening voordeliger zijn. Je
kan bijkomende kosten hebben als: een taxatie, de
advieskosten en soms notaris kosten.
Al met al is een tuinkamer of overkapping een toevoeging voor
je huis en leven. Je geniet van elk Nederlands seizoen op een
andere manier. Hierdoor is voor ons de tuinkamer onze
favoriete plek van het huis. Wat is jouw favoriete plek in
huis?
Dit artikel betreft een samenwerking.

