
INSPIRATIEBOEK



ALSTUBLIEFT!
Met genoegen bied ik u het gratis inspiratieboek van Exclusieve Dakterrassen aan. Hierin vindt u onze mooiste 
projecten, verhalen van klanten en vooral: volop inspiratie voor uw balkon of dakterras!

U zult zien hoe we elk dakterras en balkon omtoveren tot een onderhoudsarme buitenruimte, met een luxe uitstraling en 
sfeer. Naast de mooiste terrastegels, ziet u extra’s, zoals buitenverlichting, kunstgras en bloembakken.

Kijk dit inspiratieboek maar eens rustig door. Wie weet maken we binnenkort kennis om de mogelijkheden voor uw terras te 
ontdekken! 

Erik Dirksen
Adviseur Exclusieve Dakterrassen



DE MOOISTE DAKTERRASSEN EN BALKONS



NATUURLIJK-ROBUUST

Een groot dakterras middenin het groen verdient een natuurlijke uit-
straling. De robuust ogende houtlooktegels dragen hieraan bij. Ook 
het prachtige Royal Grass kunstgras is een prachtig groen element.

ROYAL GRASS
LUSH 42 MM

NOON EMBER
30X120X2 CM

https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/royal-grass-kunstgras/royal-grass-lush/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/royal-grass-kunstgras/royal-grass-lush/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/keramische-tegels/noon-ember-30x120x2-cm/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/keramische-tegels/noon-ember-30x120x2-cm/


LUXE HOUTLOOK

Dit dakterras bij een penthouse in Nijkerk heeft een warme en luxe 
houtlook. De antraciete bloembakken en de spotjes die in de kerami-
sche tegels zijn verwerkt, geven een gezellige sfeer.

BLOEMBAK ANTRACIET
120X30X42 CM

NAU INDIE
30X120X2 CM

IN-LITE FUSION
60 MM

https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/bloembakken/bloembak-antraciet-rechthoekig/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/bloembakken/bloembak-antraciet-rechthoekig/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/keramische-tegels/nau-indie-30x120x2-cm/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/keramische-tegels/nau-indie-30x120x2-cm/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/buitenverlichting/fusion/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/buitenverlichting/fusion/


MODERN & LICHT

Dit grote balkon bij een modern appartement in Amersfoort heeft een 
lichte uitstraling. Dit vormt een prachtig contrast met de donkere glas-
wanden en de grote schuifpui.

COLLECCION SOLID SUN
60X60X2 CM



NATUURLIJKE HOUTLOOK

Dit balkonterras op de begane grond van een appartementencomplex 
in Hoogland heeft een robuuste en natuurlijke houtlook. De stijlvolle 
inrichting maakt het plaatje compleet.

COTTO D’ESTE CADORE BOSCO
30X120X2 CM

IN-LITE ACE UP-DOWN
WANDLAMP

https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/keramische-tegels/cotto-d-este-cadore-bosco-30x120x2-cm/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/keramische-tegels/cotto-d-este-cadore-bosco-30x120x2-cm/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/buitenverlichting/ace-up-down/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/buitenverlichting/ace-up-down/


DONKERE STEENLOOK

Hoe fraai kleuren deze tegels bij het meubilair! Dit terras in Eindhoven 
heeft mooie, donkere tegels van 60x60x2 centimeter. De steenlook 
heeft een natuurlijke en tegelijk moderne uitstraling.

EVO PIERRE BLEUE
60X60X2 CM

https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/keramische-tegels/nau-indie-30x120x2-cm/


MODERN & NATUURLIJK

Dit grote balkon in Veenendaal heeft keramische tegels van 60x60x2 
centimeter, in een moderne lichte kleur. Het fraaie reliëf en de natuur-
steenlook zorgen tegelijkertijd voor een natuurlijke uitstraling.

STONES QUARTZ NORDIC
60X60X2 CM

IN-LITE FUSION RVS
22 MM

https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/buitenverlichting/fusion-22-rvs/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/buitenverlichting/fusion-22-rvs/


LUXE SFEER

Dit grote dakterras in Amsterdam heeft een luxe sfeer dankzij de fraaie 
houtlooktegels en het mooie meubilair. Het dakterras is voorzien van 
kunstgras voor het echte tuingevoel!

NOON EMBER
30X120X2 CM

ROYAL GRASS
KUNSTGRAS

https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/keramische-tegels/noon-ember-30x120x2-cm/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/keramische-tegels/noon-ember-30x120x2-cm/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/royal-grass-kunstgras/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/royal-grass-kunstgras/


COMPLEET DAKTERRAS

Een zeer bijzonder dakterras in Eindhoven: twee soorten tegels, fraaie 
bloembakken én verlichting van zowel in-lite als Stonebase. Een prach-
tige combinatie van materialen en kleuren. 

NOON EMBER
30X120X2 CM

MARCA CORONA HI-THICK GREY UNIVERSE
45X90X2 CM

BLOEMBAK ANTRACIET
150X60X56 CM

SOLID 600
ANTRACIET

https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/keramische-tegels/noon-ember-30x120x2-cm/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/keramische-tegels/noon-ember-30x120x2-cm/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/keramische-tegels/marca-corona-hi-thick-grey-universe-45x90x2-cm/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/bloembakken/bloembak-antraciet-rechthoekig/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/bloembakken/bloembak-antraciet-rechthoekig/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/buitenverlichting/solid-600-antraciet/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/buitenverlichting/solid-600-antraciet/


MODERN & NATUURLIJK

Dit dakterras in Haarlem biedt prachtig uitzicht over de stad. De ter-
rasvloer bestaat uit donkere keramische tegels met de uitstraling van 
steen. Een fraaie combinatie van modern & natuurlijk!

PIETRA DI CERAMICA MONTE FERRO
60X60X2 CM

https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/keramische-tegels/pietra-di-ceramica-monte-ferro-60x60x2-cm/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/keramische-tegels/pietra-di-ceramica-monte-ferro-60x60x2-cm/


NATUURSTEENLOOK

De natuursteenlook van deze balkontegels in Amersfoort past hele-
maal bij de groene omgeving. Het balkon is rijkelijk ingericht met plan-
ten die het echte tuingevoel oproepen.

COLLECCION ZENSTONE DARK
60X60X2 CM

https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/keramische-tegels/colleccion-zenstone-dark-60x60x2-cm/
https://www.exclusievedakterrassen.nl/assortiment/keramische-tegels/colleccion-zenstone-dark-60x60x2-cm/


HET SYSTEEM VAN TEGELDRAGERS



TERRASVLOER OP PERFECTE HOOGTE
Alle balkons en dakterrassen in dit inspiratieboek zijn aangelegd met het unieke systeem van tegeldragers. Dankzij deze in hoogte verstel-
bare dragers, realiseren we op elke ondergrond een strakke, vlakke en stabiele terrasvloer. Op de millimeter nauwkeurig!

Zo’n verhoogde terrasvloer sluit perfect aan bij de drempels: dat is veilig en comfortabel. Leidingen en kabels werken we netjes weg in de vrije ruimte onder 
de tegels. Regenwater vindt zijn weg naar de afvoer. Bovendien zijn de tegels met een zuignap makkelijk op te tillen: handig voor onderhoud en inspecties!
 

Met deze tegeldragers ligt elke hoogte van 3 tot 19 centimeter binnen bereik!



quote-right We kregen gewoon alles wat we in 
ons ideaalplaatje hadden!

VAN MONUMENTALE BOERDERIJ NAAR PENTHOUSE

Ze woonden twintig jaar lang in een rijksmonument, op een steenworp afstand van 
hun huidige penthouse. Vanaf het dakterras wijst meneer Van Delft de monumenta-
le boerderij in kwestie aan. “Gekocht als een bouwval en helemaal zelf opgeknapt”, 
vertelt hij. De laatste jaren werd het onderhoud te veel. Het penthouse waar zij nu 
wonen hebben ze gebouwd zien worden. “We zeiden altijd: als dat bovenste appar-
tement te koop komt, gaan wij er wonen. En het kwám te koop!” Voor meneer en 
mevrouw Van Delft was de keuze toen makkelijk. 

HET DAKTERRAS VAN DHR. & MW. VAN DELFT



PENTHOUSE MET DAKTERRAS
Eén ding zouden ze gaan missen: de tuin bij hun 
vorige woning. “Wij zochten dus iets met een 
groot terras. Als je een tuin van 1100 m2 gewend 
bent, moet je niet op een balkonnetje van 2x3 
meter komen. We wisten dat bij dit penthouse 
een groot terras zat. Dat is natuurlijk fantas-
tisch!”

quote-right Betontegels vonden we 
he-le-maal niets

Zo werd het penthouse hun nieuwe woning. Al-
leen het grote dakterras zag er niet zo fraai uit. 
“Er lagen hier van die betontegels en dat vonden 
we helemaal niets. Die tegels zijn vies en smerig 
en dan kan ik nog elk jaar twee dagen de ho-
gedrukspuit erop zetten om alle rotzooi eraf te 
krijgen.” 

Meneer en mevrouw Van Delft gingen op zoek 
naar een alternatief. Zij oriënteerden zich op de 
mogelijkheden bij een dakterras, op vier hoog. 
Eén ding was daarbij erg belangrijk: de tegels 
mogen niet glad worden.

KERAMIEK ALS TERRASTEGEL
In hun zoektocht kwamen ze al snel uit bij Ex-
clusieve Dakterrassen. Bij de showroom in 
Woudenberg maakten meneer en mevrouw 
Van Delft kennis met de onderhoudsarme kera-
mische dakterrastegels. “Wij kenden keramiek 
niet als materiaal voor terrastegels. Wij wilden 
gewoon lichte tegels, of iets met hout of een 
houtlook. We konden nergens vinden wat we 
wilden en toen kwamen jullie met die kerami-
sche tegels.”

quote-right We dachten: Hé, dit is het!

Dankzij de voordelen van keramische tegels 
waren meneer en mevrouw Van Delft snel over-
tuigd. “We vonden het ten eerste mooie tegels, 
het was geen beton, je hoeft het niet elk jaar 
schoon te maken  en het wordt niet glad. Dat 
zijn gewoon de punten die wij wilden hebben. 
Want wij willen hier oud worden en over tien 
jaar willen we nog steeds geen gladde tegels 
hebben.”

ALLE WENSEN VERVULD
Vóór hun bezoek aan de showroom hadden ze 
afgesproken niet direct te beslissen. Toch stond 
de handtekening snel onder de offerte. “De of-
ferte die we kregen was een duidelijk verhaal”, 
vertelt meneer Van Delft. “Jullie konden aan al 
onze wensen voldoen”, vult zijn vrouw aan. “Jul-
lie stralen vertrouwen uit. We kregen professi-

onele uitleg over hoe jullie de aanleg doen: dit 
zijn de dragers, ze kunnen zo hoog, we kunnen 
ze indraaien, we leggen alles zo recht, zo wordt 
het gedaan.”

quote-right De tegels waren precies 
wat we zochten

Over het resultaat krijgen zij ook een jaar na de 
aanleg nog steeds complimenten. “Iedereen die 
hier komt is enthousiast. Dat komt door die war-
me houtuitstraling. Ze zeggen gewoon: Wauw!”

Bekijk meer foto’s van het dakterras van 
meneer en mevrouw Van Delft op
Arrow-circle-right www.exclusievedakterrassen.nl

https://www.exclusievedakterrassen.nl/voorbeelden/houtlooktegels-op-dakterras-penthouse-houten/


1
INSPIRATIE & ADVIES
Wanneer u interesse hebt in een onderhoudsarm balkon of dakterras in-
spireren we u op onze showlocatie. U zult versteld staan van de mogelijk-
heden! Wij denken met u mee en adviseren u over materialen en kleuren.

INPLANNEN
Gaat u akkoord met de offerte, dan kunnen we samen kijken 
naar een planning die in uw agenda past. Wij bestellen alle 
materialen en regelen eventuele vergunningen.

OPLEVERING
Zodra alle werkzaamheden voltooid zijn, kijkt u samen met de 
uitvoerder of alles naar wens is. Pas dan gaan we naar huis. En 
natuurlijk blijven we klaar staan voor garantie en service!

OFFERTE
Nadat we alles samen geïnventariseerd en uitgezocht hebben, 

stellen wij een heldere offerte op. Hierin benoemen we alle de-
tails overzichtelijk, zodat u een goed beeld krijgt van het project. 

AANLEG
Op de afgesproken dag  bezorgen we alle materialen bij uw woning 
en gaan onze vakmensen enthousiast aan de slag. Na het afvoeren 

van oude tegels of vlonders gaan zij uw droomterras realiseren!

UW DAKTERRAS IN 5 STAPPEN

2

3

4

5

DIRECT EEN OFFERTE AANVRAGEN

https://www.exclusievedakterrassen.nl/offerte-aanvragen/

