
HOUTEN VLOEREN VOOR ELK BUDGET

HOUTEN VLOEREN       
Barneveld, Zoetermeer, Amsterdam en Utrecht



Wanneer u een vloer koopt bij Bax Houthandel

Ons lamelparket wordt gemaakt van multiplex en een watervaste verlijming 

tussen het hout en de multiplex. Ook hebben wij 3-laags parket. Standaard 

worden onze vloerdelen geschuurd, afgewerkt en de knoesten worden voor 

u gevuld. Houd u er rekening mee dat bij onbehandelde vloeren de vloer ruw 

aan zal voelen en dat deze na installatie nog geschuurd en/of gepolijst moet 

worden.

Onze garantiebepalingen en algemene voorwaarden zijn te down-

loaden via: baxhouthandel.com/ons-bedrijf/verkoopvoorwaarden.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Gemaakte afspraken

Alles wat u met ons verkoopteam heeft afgesproken, staat op de order. Check 

de order wanneer u deze ontvangt en neem contact op als er een afspraak 

ontbreekt of niet klopt. Kloppen de houtsoort en de houtselectie? Is de vloer 

inclusief zaagverlies? Is de omschrijving van de afwerking zoals deze op het 

showpaneel staat? Iedere vorm van maatvoering (dikte, breedte e.d.), maar 

ook wijzigingen in uw opdracht krijgt u altijd bevestigd van ons. Afspraken die 

u derhalve niet schriftelijk kunt overleggen, worden door ons niet opgevolgd. 

Betalingen

U doet 25% aanbetaling bij de order. Bij levering betaalt u alle geleverde pro-

ducten, minus de 25% aanbetaling. Bij installatie betaalt u het restantbedrag 

(installatiekosten). Als uw bank een daglimiet heeft, kunt u deze vooraf door 

uw bank laten verhogen op de dag van betaling. Vriendelijk het verzoek om 

uw ordernummer te noteren bij de beschrijving als u per bank betaalt.

Luchtvochtigheid

Of het nu lamelparket is of massief hout, om werking en schade aan het mate-

riaal te voorkomen dient de vloer binnen het normale leefklimaat van 45-65% 

te blijven. Vooral wanneer het vriest. Als dit niet lukt heeft u (een) luchtbevoch-

tiger(s) nodig, om de kans op inscheuren of loslatende toplagen te voorkomen. 

Met een hygrometer kunt u de luchtvochtigheid in de woning meten.

Gestucte muren hebben een droogtijd van ca. 3 weken. Zorg ervoor dat deze 

muren droog zijn voordat het hout in de woning komt te liggen. Ook het stor-

ten van beton brengt veel vocht met zich mee. De bouwsector hanteert een 

droogtijd van 1 week per cm vloerdikte.



De houten vloer

Hout is een natuurproduct en heeft kleurverschil. Hoe breder de planken hoe 

groter de kans op kleurverschillen en grovere nerven. Geen van onze vloeren 

wordt op kleur geselecteerd.

Hout kan spint bevatten, dit zijn lichtere delen in een plank (vaak bij de ran-

den). Bij roken van eiken zal spint licht blijven, hoe donkerder de vloer is, hoe 

meer zichtbaar dit zal zijn. Het is een natuurlijk proces en is niet vooraf te 

bepalen of vast te leggen.

Afleveren van de houten vloer

Een nieuw afgewerkte vloer kan er iets anders 

uitzien dan de vloer in de showroom, omdat 

olie in het hout moet dalen en dat doet pig-

ment ook. Een witte vloer zal hierdoor zachter 

worden. Bruine tonen worden in de regel iets 

lichter door het zonlicht.

Heeft u een voorbeeldstukje, realiseert u zich dan dat het een indicatie is en 

nooit de exacte kleur kan zijn, want hout is een natuurproduct dat verschil-

lende nuances vertoont.

Heeft u machinaal voorbehandelde delen met kleurolie en bent u niet tevre-

den met de kleur, meld dit dan voor de vloer wordt geïnstalleerd. Laat u wel 

installeren dan accepteert u de kleur.

Alle afgewerkte vloeren hebben een uithardingstijd van ca. twee weken. 

In die periode gaat u extra voorzichtig om met de houten vloer. Schuiven, 

waterdruppels of andere vloeistoffen, schoenafdrukken, het onbeschermd 

en langdurig neerzetten van natte objecten als flessen, emmers e.d. moet 

worden vermeden. 

Als u merkt dat de vloer na twee weken toch nog gevoelig is voor vlekken, belt 

u dan direct met ons. Wij komen zo snel mogelijk langs om voor u de coating 

op gewenst niveau te brengen.

Bescherm de vloer daar waar het nodig is, maar dek niet permanent af anders 

vertraagt u het uithardingsproces. Leg in het eerste jaar geen kleden op uw 

houten vloer, omdat het hout onder een kleed niet kan doorkleuren. 

Topcoat is er voor om uw vloer makkelijker schoon te houden. Het is geen 

anti-kras, dus behandel de vloer als een geoliede vloer met het juiste onder-



houd. Een topcoat kan in het begin iets ruw aanvoelen, door erop te leven 

en na een paar keer dweilen zal de vloer voelbaar gladder aanvoelen. Twee 

weken na installatie brengt u de onderhoudsolie aan.

Transport

Ons transport is tot aan de begane grond, u dient zelf te regelen dat het hout 

op een verdieping komt. Wilt u dat wij dit regelen is daar een meerprijs voor 

en dient dit op de offerte/order vermeld te staan.

Installatie

Onze voorkeur gaat uit naar een installatie met een herstelmogelijkheid, 

zoals een zwevende vloer. Verlijmen of vast nagelen behoren ook tot de 

mogelijkheden. Ook voor vloerverwarming hebben wij goede installatie-

mogelijkheden. Belangrijk is dat uw woning opgeleverd, leeg en ook droog 

moet zijn voordat wij kunnen installeren. Als u binnen 14 dagen voor de af-

gesproken datum de installatie wilt verzetten, dan zijn wij genoodzaakt om  

€ 250,- per geplande installatiedag te berekenen. 



Selecties

Wij werken met de volgende normering voor onze vloeren:

O/S+: Een zeer rustige selectie waar af en toe een kleine knoest in voor 

mag komen tot maximaal 2 cm. Spint is in deze selectie niet toege-

staan.

O/S: Een rustige selectie. Af en toe een kleine knoest tot 4 cm. Minimale 

spint is toegestaan.

O/S-mix: Is een samengevoegde mix van de o/s en de s/r. Spint in kleine 

hoeveelheden is toegestaan.

S/R: Deze selectie bevat meer knoesten en deze mogen ook groot en 

open zijn. De knoesten worden door ons gestopt. De planken mo-

gen spint bevatten.

R: Een rustieke selectie met veel knoesten welke groot en open mo-

gen zijn. De knoesten worden door ons gestopt. Spint in ruime mate 

is toegestaan.

ER: Een ruige selectie met veel grote en kleine knoesten en ook 

scheuren die open mogen zijn. Blauwkleur zal voor kunnen komen. 

Knoesten en scheuren worden door ons gestopt. Spint kan in ruime 

mate aanwezig zijn.

O/S+ O/S O/S-Mix 

S/R R E/R



Smartlife budgetlamel:

Smartlife budgetlamel is verkrijgbaar in verschillende diktes van 10 mm tot 

15 mm dik. De opbouw bestaat uit multiplex met een toplaag of is in 3 lagen 

opgebouwd. De genoemde breedtes en diktes van de vloerdelen zijn altijd ± 

en nooit exact. Deze vloeren zijn uitermate geschikt voor ruimtes waar minder 

intensief geleefd wordt. 

10 mm totaaldikte: De toplaag is 3 mm met een multiplex opbouw. De lengtes 

zijn maximaal 1,90 m1 lang, 1/3e deel is korter. Niet geschikt voor vloerverwar-

ming.

Eiken Europees

Sortering 15 cm 19 cm

S/R € 25,95 € 27,95

14 mm totaaldikte: De toplaag is 1,5 mm met een multiplex opbouw. De 

lengtes zijn maximaal 2,40 m1 lang met een grote afwisseling in lengtes. Niet 

geschikt voor vloerverwarming.

Eiken Europees

Sortering 17-18 cm

O-S/MIX € 31,95

S/R € 28,95

Tauari 

Sortering 17-18 cm

O/S € 31,95

* Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. De genoemde breedtes en diktes zijn zijn altijd ± en nooit exact. De prijs is per m² en 

onbehandeld.





14 mm totaaldikte: De toplaag is 2,5 mm met een multiplex opbouw. De 

lengtes zijn maximaal 2,40 m1 lang met een grote afwisseling in lengtes. Niet 

geschikt voor vloerverwarming.

Eiken Europees  

Sortering 11-12 cm 13-14 cm 15-16 cm 17-18 cm 20,5 cm

O-S/MIX xxx € 31,95 € 33,95 € 35,95 € 37,95

S/R € 27,95 € 29,95 € 31,95 € 33,95 € 35,95

E/R xxx xxx xxx € 31,95 € 33,95

Beuken  

Sortering 12-14 cm 15-16 cm 17-18 cm

O-S/MIX € 29,95 € 31,95 € 33,95

Essen  

Sortering 12-14 cm 15-16 cm 17-18 cm

S/R € 29,95 € 31,95 € 33,95

Ivoorbeuken  

Sortering 17-18 cm

S/R € 34,95

Robijn  

Sortering 17 cm

O/S € 32,95

Tauari

Sortering 17-18 cm

O/S € 39,95

* Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. De genoemde breedtes en diktes zijn zijn altijd ± en nooit exact. De prijs is per m² en 

onbehandeld.





14 mm totaaldikte: De toplaag is 3 mm met een 3-laags opbouw. De lengtes 

zijn maximaal 1,90 m1 lang, 1/3e deel is korter. Zeer geschikt voor vloerverwar-

ming.

Eiken Europees  

Sortering 19 cm 23,5 cm 26 cm

S/R 32,95 35,95 38,95

Eiken Russisch  

Sortering 19 cm 23,5 cm 26 cm

O-S/MIX € 33,95 € 36,95 € 39,95

15 mm totaaldikte: De toplaag is 3 mm met een multiplex opbouw. De lengtes 

zijn maximaal 2,40 m1 lang met een grote afwisseling in lengtes. Zeer geschikt 

voor vloerverwarming.

Eiken Europees  

Sortering 18 cm 22cm

S/R € 37,95 € 39,95

* Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. De genoemde breedtes en diktes zijn zijn altijd ± en nooit exact. De prijs is per m² en 

onbehandeld.





Eiken visgraatvloer: Deze vloeren zijn geschikt voor vloerverwarming.

14 mm totaaldikte: De toplaag is 3 mm met een multiplex opbouw. De lengtes 

zijn ± 62,5 cm. Dit type visgraat heeft standaard aan 4 zijden een microvelling.

Europees Eiken Visgraat 12,5 cm all-in pakket

Sortering houtprijs verlijmd op beton boardplaat ondervloer

O-S/MIX € 47,95 € 84,95 € 105,95

S/R € 44,95 € 82,95 € 102,95

15 mm totaaldikte: De toplaag is 3 mm met een multiplex opbouw. De lengtes 

zijn ± 75 cm. Dit type visgraat is standaard zonder velling. De meerprijs voor 

een microvelling is € 3,- per m2.

Russisch Eiken Visgraat 15 cm all-in pakket

Sortering houtprijs verlijmd op beton boardplaat ondervloer

O-S/MIX € 63,95 € 100,95 € 120,95

16 mm totaaldikte: De toplaag is 4 mm met een multiplex opbouw. De lengtes 

zijn ± 72 cm. Dit type visgraat is standaard zonder velling. De meerprijs voor 

een velling is € 3,- per m2.

Europees Eiken Visgraat 18 cm all-in pakket*

Sortering houtprijs verlijmd op beton boardplaat ondervloer

O-S/MIX € 69,95 € 106,95 € 126,95

S/R € 67,95 € 104,95 € 124,95

* De prijs voor All-in patroonvloeren is gebaseerd op lamelparket inclusief ondervloer en installatie. De afwerking, plinten en 

transport zijn niet inbegrepen.





 

Maxlife lamelparket:

Maxlife is ons exclusieve lamelparket van 16 of 20 mm dik. De opbouw is 12 

mm multiplex met een toplaag van 4 mm of 15 mm multiplex met een toplaag 

van 5 mm. De genoemde breedtes en diktes van de vloerdelen zijn altijd ± en 

nooit exact. Deze vloeren zijn uitermate geschikt voor ruimtes waar normaal 

tot intensief geleefd wordt. In deze serie is alleen de 16 mm geschikt voor 

vloerverwarming tot en met een breedte van 22 cm.

16 mm totaaldikte:

Eiken Europees

Sortering 18 cm 20 cm 22 cm 26 cm

O-S+ € 45,95 € 48,95 € 51,95 xxx

O-S/MIX € 43,95 € 46,95 € 49,95 € 53,95

S/R € 41,95 € 44,95 € 47,95 € 51,95

R € 39,95 € 42,95 € 45,95 € 49,95

20 mm totaaldikte:

Eiken Europees

Sortering 18 cm 20 cm 22 cm 26 cm

O-S+ € 57,95 € 60,95 € 63,95 xxx

O-S/MIX € 54,95 € 57,95 € 60,95 € 66,95

S/R € 51,95 € 54,95 € 57,95 € 63,95

R € 49,95 € 52,95 € 55,95 € 61,95

* Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. De genoemde breedtes en diktes zijn zijn altijd ± en nooit exact. De prijs is per m² en 

onbehandeld.



MAX



 

Longlife lamelparket:

Longlife lamelparket van 19 mm dik. De opbouw is 15 mm multiplex met een 

toplaag van 4 mm. De genoemde breedtes en diktes van de vloerdelen zijn 

altijd ± en nooit exact. Deze vloeren zijn uitermate geschikt voor ruimtes waar 

normaal tot intensief geleefd wordt. Geschikt voor vloerverwarming tot en 

met een breedte van 24 cm.

Eiken standaardbreedte:

Eiken Amerikaans

Sortering 18 cm 20,5 cm

O-S/MIX € 48,95 € 51,95

S/R € 44,95 € 47,95

Eiken Europees

Sortering 18 cm 20,5 cm 22,5 cm

O/S € 48,95 € 50,95 € 52,95

O-S/MIX € 46,95 € 48,95 € 50,95

S/R € 42,95 € 44,95 € 46,95

E/R € 39,95 € 41,95 € 43,95

Eiken bredere uitvoering:

Eiken Europees

Sortering 24-25 cm 26-27 cm 28-30 cm

O/S € 56,95 xxx xxx

O-S/MIX € 53,95 € 59,95 € 62,95

S/R € 49,95 € 54,95 € 57,95

* Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. De genoemde breedtes en diktes zijn zijn altijd ± en nooit exact. De prijs is per m² en 

onbehandeld.





Overige houtsoorten:

Beuken  

Sortering 18,5 cm 20,5 cm

O/S € 48,95 € 51,95  

O/S-MIX € 45,95 € 48,95

Brown Maple  

Sortering 18,5 cm 20,5 cm

O/S-MIX € 45,95 xxx

Essen  

Sortering 18,5 cm 20,5 cm 22,5 cm

S/R € 45,95 € 48,95 € 52,95

Goncalo Alvez  

Sortering 18,5 cm 20,5 cm

O/S € 60,95 xxx

Ivoorbeuken  

Sortering 18,5 cm 20,5 cm

S/R € 44,95 xxx

Jatoba  

Sortering 18,5 cm 20,5 cm

O/S € 60,95 xxx

Merbau

Sortering 18,5 cm 20,5 cm

O/S € 61,95 xxx

* Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. De genoemde breedtes en diktes zijn zijn altijd ± en nooit exact. De prijs is per m² en 

onbehandeld.





Robijn  

Sortering 18,5 cm 20,5 cm

O/S € 53,95 € 56,95

Sucupira  

Sortering 18,5 cm 20,5 cm

O/S € 56,95 € 59,95

Tauari  

Sortering 18,5 cm 20,5 cm

O/S € 51,95 € 53,95

White Maple  

Sortering 18,5 cm

O/S-MIX € 51,95

Massief hout: 

21 mm totaaldikte: De lengtes zijn standaard 2 m1 lang.

Grenen  

Sortering 19,5 cm

S/R € 26,95

* Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. De genoemde breedtes en diktes zijn zijn altijd ± en nooit exact. De prijs is per m² en 

onbehandeld.

Overige houtsoorten:





Traprenovatie:

Eiken traptreden: De all-in prijzen zijn inclusief afwerking, zonder stootbor-

den. Al onze basiskleuren zijn mogelijk op deze traptreden.

Zonder installatie (Per trede)

zonder freesrand met freesrand

€ 90,00 € 95,00

Met installatie (Per trede)

zonder freesrand met freesrand

€ 100,00 € 105,00

Extra producten (Per trede)

MDF wit stootborden € 7,50

Hout stootborden € 15,00

Anti-slip € 2,00

* Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Voorrijdkosten bij alleen een trap zonder vloer € 75,00. In combinatie met een vloer zijn 

er géén voorijddkosten



Houtbewerkingen:

Houtbewerkingen € Per m² Houtbewerkingen € Per m²

Verouderen 5,95 PU olie/Lak afwerking (2x) 11,95

Licht roken 6,95 Topcoat afwerking 6,95

Donker roken 8,50 Basis olie afwerking 6,95

Borstelen 7,95 Receptuur afwerking 16,95

Bijproducten:

Ondervloer Eenheid Prijs € Afwerkproducten Eenheid Prijs €

2 mm Folie + tape 25 m² 59,95 Olie naturel 750 ml 45,00

4 mm 10DB Isogold m² 6,95 Olie kleur 750 ml 47,95

2 mm Isofloor Thermo m² 6,95 Topcoat 750 ml 47,95

3 mm 11DB Iso Silence m² 7,95 PU olie (VL85) 750 ml 37,95

7 mm Softboardplaten m² 4,50 Lak 750 ml 34,95

Rachels ± 13 mm m¹ 0,99 Kneedbaar hout 125 ml 4,95

Boardplaten m² 6,50

Mozaïek m² 12,95 Onderhoud Eenheid Prijs €

Nadenlijm 500 ml 9,95 Powercleaner liter 19,95

Spanveren stuk 2,50 OH25 naturel of wit liter 28,95

Betonlijm 15 kg 125,00 Topcoat onderhoud liter 32,95

Wax en clean liter 12,95

Plinten Eenheid Prijs € Wax en clean 2,5 liter 25,95

Massief ± 2,5x1 cm m¹ 5,95 Onderhoudspakket stuk 119,00

Massief ± 5x2 cm m¹ 7,50

Massief ± 7x2 cm m¹ 9,95 Installatie Eenheid Prijs €

MDF blok 18x58 mm m¹ 6,50 Laminaat m² 12,50

MDF blok 18x80 mm m¹ 7,50 Lamelparket zwevend/vernageld m² 18,95

MDF blok 18x120 mm m¹ 9,95 Verlijmd installeren m² 23,95

MDF koloniaal 18x58 mm m¹ 6,50 Installatie platen m² 5,95

MDF koloniaal 18x80 mm m¹ 7,50 Installatie patroonvloer m² 29,95

MDF koloniaal 18x120 mm m¹ 9,95 Plinten plaatsen m¹ 3,00

MDF kwartrond 18x80 mm m¹ 7,50 Vloer polijsten incl. olie m² 19,00

MDF kwartrond 18x120 mm m¹ 9,95 Vloer schuren incl. olie m² 29,00

Herstelwerkzaamheden  ± 150,00

Vochtregulering Eenheid Prijs €

Hygrometer stuk 19,95 Transport Eenheid Prijs €

Luchtbevochtiger stuk 175,00 Tot 80m² per keer 165,00

80m² of meer per keer 195,00

* Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Afleveren op verdieping toeslag per keer 145,00



Barneveld: Harselaarseweg 75-77
(hoofdkantoor) 3771MA  Barneveld

0342 - 420 880
verkoop@baxhouthandel.nl

Zoetermeer: Industrieweg 60
2712LB  Zoetermeer
079 - 343 66 11
zoetermeer@baxhouthandel.nl

Amsterdam: TT Vasumweg 4AB
1033SC  Amsterdam
020 - 493 29 43
amsterdam@baxhouthandel.nl

Utrecht: Europalaan 99A
3526KP  Utrecht
030 - 290 15 95 
utrecht@baxhouthandel.nl

HOUTEN VLOEREN
Barneveld, Zoetermeer, Amsterdam en Utrecht

Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website: 

www.baxhouthandel.com

Voor algemene vragen kunt u bellen naar: 0342 – 420 880 

of mailen naar: info@baxhouthandel.nl


