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HENNIE ECKHARDT 
TEGELWERKEN 

SPECIALIST IN TEGELWERKEN 
& MEER

 " Ons hart ligt echt bij mooie dingen 
maken. Mooie tegelvloeren- en wanden, 
badkamers en keukens. Voor tevreden 

opdrachtgevers."



BADKAMERS

TEGELWERKEN

KEUKENS

COMPOSIET

EEN SFEERIMPRESSIE
van wat wij  doen!

Over Hen n ie Eckhardt:  Special ist in tegelwerken
Instal latie,  verbouw en renovatie van badkamers 
& keukens
Hennie Eckhardt vertelt: " Wij zijn gespecialiseerd 

in tegelwerken. Al decennia lang is de tegelzette-

rij de basis van ons bedrijf. Inmiddels is ons bedrijf 

uitgegroeid tot een onderneming wat zich bezig 

houdt met alle voorkomende werkzaamheden die 

komen kijken bij het installeren, verbouwen en 

renoveren van voornamelijk badkamers en 

keukens. Het leuke van ons vak is, dat wij allerlei 

soorten opdrachtgevers hebben. Van studenten 

die een gezamenlijke keuken willen hebben,  

complete verbouwingen van bedrijfspanden met 

nieuwe tegelvloeren tot de zeer luxere badkamers 

en keukens."

Het feit dat wij als bedrijf al heel lang bestaan, is al 

een goed teken dat vele particulieren en bedrijven 

al lang gebruik maken van onze diensten. Samen 

met u komen we tot de mooiste oplossingen in 

tegelwerk of aannemerswerkzaamheden. 

Vol trots laten wij u graag ons 
vakwerk zien. Wij hebben recent het 
tegelwerk verzorgd voor 't Goude 
Hooft in Den Haag. Door het gehele 
pand van 't Goude Hooft is ons 
tegelwerk terug te zien. Als u eens 
lekker gaat genieten bij 't Goude Hooft 
kijk dan zeker eens om u heen. 
Wellicht inspirerend voor uw ideeen.



Tegelzetten:  Een stukje vakwerk

Natuurlijk hebben wij concurrenten van andere tegelzetters. Maar wij blijven vasthouden aan 
onze kwaliteit en manier van werken. Al decennia lang zijn wij een gerenommeerde naam als het 
gaat om tegelzetten. In de loop der jaren zijn er steeds meer tegels op de markt gekomen met 
allemaal verschillende kwaliteiten. Een keuze maken uit al deze tegels is dan ook niet eenvoudig. 
Samen met u kijken wij waar de tegels voor gebruikt gaan worden. Vervolgens leggen wij u de 
keuze voor aan de kwaliteiten van tegels. Juist in deze fase is het verstandig om de juiste tegel 
te kiezen. 

Het is en blijft een vak. Een mooie strakke wand of vloer met tegels. Met een mooie voeg. Bij elke 
opdracht voor het plaatsen van tegels gaan we er volledig voor. Strak en mooi. 

Badkam er laten bouwen of  ren overen

Iedereen heeft een eigen idee of smaak voor de inrichting van de badkamer. Samen met u kijken 
we naar de mogelijkheden. Hoe kan de ruimte optimaal worden ingericht, welke tegels zijn 
geschikt, welke kleuren kunnen worden gecombineerd en wellicht nog wel het belangrijkste: 
vervolgens de tegels en het sanitair vakkundig plaatsen. Zeker in de voorbereiding hebben wij 
een meerwaarde voor u. Graag laten wij u alle mogelijkheden aan materialen en technieken zien. 

Zo kunnen wij u adviseren over het de inrichting van de ruimte, om net de leuke hoekjes te 
creeeren, optimaal het licht te gebruiken en alles zo gebruikersvriendelijk in te richten. Kortom: 
Een leuk samenspel van ideeen die uiteindelijk tot een badkamer leidt die helemaal naar uw zin 
is. 

Eigenlijk is alles bij ons wel mogelijk op het gebied van het laten bouwen of renoveren van een 
badkamer. Onze jarenlange ervaring in badkamers heeft inmiddels opgeleverd dat elk 
badkamerproject tot iets moois heeft geleid. 

Hoe wilt  u  h et h ebben? 

Wij merken dat de keuken steeds belangrijker wordt. Een gezellig samenzijn voor familie, maar 
ook voor collega's tijdens de lunchbreak. Wij richten keukens in voor woningen, maar ook voor 
bedrijfspanden. Ook laten wij graag alternatieven zien om de keuken zo effectief mogelijk te 
gebruiken. Samen met u bekijken we de mogelijkheden aan materialen. Keukenbladen, kastjes, 
apparatuur, tegels. En wat dacht u van leuke oplossingen voor het wegwerken van leidingen en 
buizen. 

De keuze uit keukens en materialen is enorm. Juist in die fase kunt u een beroep op ons doen. 
Onze kennis stellen wij graag beschikbaar, zodat u een juiste keuze kunt maken voor de te 
verwerken materialen. Wij werken met alle bekende merken en kunnen op deze manier echt een 
goed advies geven. Het voordeel is dat wij bekend zijn met de materialen en wij de keuken 
optimaal kunnen opbouwen of renoveren. Het is echt een kwestie hoe u zelf de keuken wilt 
hebben. Wij doen de rest. 

We zijn nog geen keuken tegen gekomen, waar we geen oplossing voor hebben bedacht. Grote 
keukens, kleinere keukens. Overal hebben we leuke oplossingen voor. 



Com posiet:  Wat een luxe!

Composiet is echt een enorme verrijking van een ruimte in huis of bedrijfspand. Composiet heeft 
verschillende mogelijkheden in gebruik. Multifunctioneel en ook nog eens zeer 
onderhoudsvriendelijk. Ook is het soort composiet waar wij mee werken te verkrijgen in 
verschillende kleuren. En dat is bijzonder bij dit soort exclusieve materialen. Vaak genoeg is de 
keuze beperkt in mogelijkheden en kleurcombinaties. Het plaatsen van composiet is echter wel 
vakwerk. Composiet is zwaar en het vereist vakkennis om het goed te plaatsen. 

Wij zijn een van de weinige specialisten in Nederland die composiet vakkundig kunnen plaatsen. 
Het meten, vervoeren en het uiteindelijk plaatsen van grote of kleine oppervlakten met composiet 
kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Bij interesse in composiet kunnen wij u voorbeelden 
laten zien van uitgevoerde werkzaamheden voor het plaatsen van composiet. Nogmaals, wij 
werken graag met composiet omdat het simpelweg ontzettend mooi en exclusief is. 

Wij zijn een fan van het werken met composiet. Een enorm sieraad als keukenblad, als 
badkamerwand of gewoon als wand in huis of bedrijfspand. Zeer exclusief. 
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Advies en offerte opvragen
Uw contactpersoon voor Eckhardt Installatie Verbouw en Renovatie is

Hen n ie Eckhardt 
Direct telefonisch contact: 06-53382689.
Het kan zijn dat u onze voicemail krijgt. Wij zijn op dat moment advies aan het geven aan een 
opdrachtgever. Laat uw naam en telefoonnummer achter en wij bellen u snel terug.

Vraag stellen per mail info@hennieeckhardt.nl
Buiten kantooruren kunt u via onze mail uw vraag stellen. Wij zorgen er voor dat u binnen 24 uur 
een antwoord of een advies van ons ontvangt.

Afspraak maken op locatie
Wij hebben geen winkel. Onze service bestaat uit het bezoeken van de locaties waar de 
werkzaamheden plaats zullen vinden. Indien u een afspraak wilt maken dan kunt u telefonisch 
of per mail contact met ons opnemen.
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