
      
 
Hoe je een onbehandeld tuinhuisje kunt schilderen. 
 
De meeste tuinhuisjes worden geleverd in de zo genaamde stapelbouw. 
Daarbij zijn de planken aan het uiteinde ingekeept zodat de volgende plank van de andere zijde er in kan 
schuiven. 
De planken hebben ook allemaal een “mes” aan de bovenzijde en een “groef” aan de onderzijde. 
Deze drie ,keepen, mes en groef zorgen er voor dat de planken goed aan elkaar vast blijven zitten en een stevige 
constructie geven. 
Het nadeel daarvan is dat als je het huisje bouwt zonder dat je het geschilderd hebt, die drie geen lik verf hebben 
gekregen en dus kwetsbaar zijn voor vochtopname en daardoor rotting. 
 
Het advies is dan ook om alle planken 1 x te schilderen aan alle kanten voordat je het huisje in elkaar zet.  
 
Voordelen: 
Hierdoor zijn de kepen, het mes en de groef voorzien van een laag verf. 
Omdat alle bouwdelen al voor de montage zijn voorzien van de verflaag is jouw tuinhuis duurzaam beschermd. 
Een groot voordeel van deze rondom behandeling is de bescherming van de kwetsbare plekken zoals de mes en 
groef van de wanddelen, de hoekverbindingen en zaagkanten. 
Hier kun je na opbouw van het tuinhuis namelijk zelf niet meer bij komen. De verflaag zorgt voor bescherming 
tegen schadelijke weersinvloeden, Uv-straling, insecticiden, schimmel en blauwschimmel. 
Als je nu het tuinhuisje gaat bouwen zal die voor een redelijke tijd beschermd zijn tegen weersinvloeden. 
Wij raden echter aan om binnen een jaar nog twee lagen aan te brengen aan de buitenzijde. 
Dankzij deze behandeling is het tuinhuis voor 3 tot 5 jaar beschermd. Uiteraard dien je de verflaag regelmatig te 
controleren en schoon te houden.  
Samengevat: 
Schilder je tuinhuisje voordat je het in elkaar zet zowel aan de binnen als de buitenkant, mes, groef, kepen en 
zaageinden. 

Monteer dan het tuinhuis en schilder binnen een jaar nogmaals 2 x de buitenzijde. 

 

Tuinhuisje in elementbouw. 

Heb je een tuinhuisje gekocht wat uit kant en klare wanden bestaat, schilder het dan ook voordat je gaat 

bouwen aan de buiten en aan de binnenkant met dezelfde tips als hierboven omschreven voor stapelbouw 

 
Heb je nog vragen, stel ze gerust. 0031 (0)654683971   elvi@blokhut.com 
www.blokhut.com 
 

mailto:elvi@blokhut.com

