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Beste bezoeker
Pagina 4 - 5
Met deze overzichtsbrochure willen wij u helpen bij het vinden van inspiratie voor speelgoed en
leuke gadgets voor zowel klein als groot. Hiermee kunt u kennis maken met ons ruim assortiment
aan binnen- en buitenspeelgoed, en onze andere diensten, zoals het mengen van verf, het
bijmaken van sleutels, autoplaten, cadeaubonnen, enz.

NIETS IS LEUKER DAN BUITEN SPELEN!
Daarom is de specialiteit van Dierkens gericht op buitenspeelgoed met garantie op veilig kinder
plezier. De talrijke speelkastelen, met onbeperkte uitbreidingsmogelijkheden, zorgen er voor dat
uw kinderen zich onbezorgd kunnen uitleven. Talrijke trampolines in alle maten en kleuren én
met veiligheidsnet. Rondtoeren met go-karts, ...
Veel van deze speeltuigen kunnen worden bekeken op onze buitenexpo.

EN IS REGEN DE SPELBREKER?
Dan is er onze winkel met een ruime keuze aan speelgoed en gezelschapsspelen (HABA,
999 Games, Plantyn leerspelen, ...), pingpong, kicker en pool.

BINNENSPEELGOED
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BUITENSPEELTUIGEN

TE WEINIG PAGINA’S ...
Het is onmogelijk om onze volledige collectie in een brochure voor te stellen.
We willen u hiermee enkel warm maken voor een greep uit ons aanbod en
nodigen u graag uit om langs te komen en het met eigen ogen te bekijken.
Veel kijk- en zoekgenot en heeft u vragen kom
dan zeker langs in onze winkel en buitenexpo.
Voor actuele aanbiedingen raadpleeg ook
regelmatig onze website
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TUINHUISJES, AFSLUITINGEN, ...
JOTUN VERVEN EN BEITS

We helpen u graag verder, Hendrik & Els Dierkens
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HOUT DOE-HET-ZELF
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SLEUTELSERVICE,
GESCHENKBALLONNEN
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UITWAAIEN AAN ZEE?
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BINNENSPEELGOED

Vervolledig uw collectie van Playmobil, Lego,
of Barbie. Wij volgen ook alle trends van leuke
hebbedingetjes. Uitgebreide collectie aan
wenskaarten en schoolgerief.
Een greep uit onze merken:

Raakt uw inspiratie op om
een geschenk voor uw
oogappel te vinden?
Wilt u raad bij het kopen van
speelgoed? Bij Dierkens staan
ze u met raad en daad bij.
U vindt er het ruimste
assortiment aan speelgoed
voor alle leeftijden.
U bent ook op zoek naar
de beste prijs? Door het
speelgoed rechtstreeks te
importeren garanderen we
u telkens een sterke prijs
4

Ruimste keuze
gezelschapspelen
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EXPO DIERKENS

BUITENSPEELTUIGEN

ONZE SPEELTOESTELLEN!
ECHTE UITDAGINGEN
VOOR UW SPEELVOGELS

BERG Buddy Lua

Wij verdelen buiten
speelgoed van de beste
kwaliteit en de mooiste
modellen.
In onze buitenafdeling vindt
u tuinspeelgoed voor
alle leeftijden! Speelhuisjes,
go-karts, trampolines,
voetbaldoelen, ...
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UIT ONS EIGEN GAMMA EN DIRECT LEVERBAAR
IN VOORGEMONTEERD BOUWPAKKET
Luxeloft

pag. 8-9

€ 1.495
Compleet met trap en trapleuning
+ klimvloer met klimtouw

Basic loft

pag. 10

€ 850
Compleet met trap

Luxeloft + balkon

pag. 11

€ 1.850
Compleet met trap en trapleuning
+ klimvloer met klimtouw

BERG Claas BFR

(Alle torens zijn standaard excl. glijbaan, schommelaanbouw en accessoires)

BERG X-Cross XXL-BFR

Alle speeltoestellen in het
assortiment van Dierkens
nodigen uit om gebruikt te
worden en om er lang plezier
aan te beleven. De mogelijk
heden zijn heel divers. Van een
complete speeltoren, waarop
u kunt klimmen, klauteren en
vanaf kunt glijden, tot een
vrijstaande kwalitatieve
schommel. De accessoires zijn
zo uitgebreid, dat er werkelijk
voor elk wat wils is. Zo maakt
u van uw tuin een heuse
speeltuin waar kinderen
heerlijk hun gang kunnen gaan
en zich geen moment
vervelen.
Onze collectie is natuurlijk
groter dan hier afgebeeld.
Kom zeker eens langs
voor meer informatie.
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DÉ TOPPERS UIT ONS

€ 1.495
Afmetingen:
Lengte: 150 cm
Breedte: 150 cm
Hoogte: 326 cm
Inclusief:
- touwladder, 6 sporten
- klimmuur met touw
- picknickset onderaan + hekje
- antislipvloer 28 mm

Kwalitatieve speeltoren
uit ons eigen maatwerk.
Compleet met trap en
trapleuning + klimvloer
met klimtouw

Trap zijkant
Touwladder

Touwladder

Klimwand

Klimwand
75

Trap
Totale oppervlakte: 470 x 440 (540 of 640)

150 x 150
110

OPTIE
Aanbouwschommel
metaal 1 toestel: 
€ 365
Aanbouwschommel
metaal 2 toestellen:  € 395
Aanbouwschommel
metaal 3 toestellen:  € 455
Glijbaan naar keuze
van kleur: 
€ 95
Zonder picknickset:  - € 45
Klimstenen:
+ € 40
8

Schommel
Trap

175

2 haken: 180

Trap achterkant

Trap
Touwladder

4 haken: 280
250

Glijbaan

6 haken: 380

Klimwand

Opgelet: naargelang de plaatsing van trap en
klimwand wijzigt de basis van de opbouw!

STAP 1

Lage prijzenoorlog is niet onzeBenodigdheden:
stijl. Wij kijken altijd eerst
- 2 balken van 4,5 x 9 x 210 cm
- 1 balk
van 4,5 Toestellen
x 9 x 145,5 cm
naar de kwaliteit in plaats van de
prijs.
waarin
- 1 balk van 4,5 x 9 x 141 cm
- 4 schroeven van 6 x 100 mm
we zelf niet geloven verkopen we niet!
Uitleg:
1. Leg de balken neer zoals op de tekening is aangegeven.
2. Teken met een potlood 1 balk van 210 cm af op 150 cm.
3. Maak een vierkant van 150 x 150 buitenmaat
4. Schroef in elke hoek 1 schroef van 6 x 100 mm.

Het grondvlak van de speeltoren komt
eerst waterpas op betonblokken te staan.
Op deze betonblokken komen ook de
verticale palen van 9x9 cm mooi in de hoek
te staan waardoor we de palen nu ook
beschermen tegen opstijgend grondvocht.
De verankering van de speeltoren gebeurt
door azobé piketten in de grond te
kloppen.
De schommel zal worden verankerd met
onze metalen verzinkte anker in de beton.
Beton is de stevigste manier om een
schommel stabiel en sterk te verankeren.
De houten steunpaal 9x9cm komt op deze
manier net boven het maaiveld te staan,
zo zijn ook deze verkante palen beschermd
tegen aantasting.

(Alle torens zijn standaard excl. glijbaan, schommelaanbouw en accessoires)

LUXELOFT

GAMMA SPEELTUIGEN!
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DÉ TOPPERS UIT ONS

GAMMA SPEELTUIGEN!

LUXELOFT
+BALKON

BASIC
LOFT

€ 1.850

€ 850

Afmetingen:
Lengte: 210 cm
Breedte: 150 cm
Hoogte: 326 cm

Afmetingen:
Lengte: 150 cm
Breedte: 150 cm
Hoogte: 270 cm
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€ 225

(Alle torens zijn standaard excl. glijbaan, schommelaanbouw en accessoires)

OPTIE
Aanbouwschommel
hout 2 toestellen:
Aanbouwschommel
metaal 1 toestel:
Aanbouwschommel
metaal 2 toestellen:
Aanbouwschommel
metaal 3 toestellen:
Glijbaan:
Klimmuur:
Houten dak luxeloft:
Hekje voor benedenverdieping:
Picknick set voor
benedenverdieping:

Inclusief:
- touwladder, 6 sporten
- klimmuur met touw
- picknickset onderaan + hekje
- antislipvloer 28 mm

€ 365
€ 395
€ 455
€ 95
€ 105
€ 215
€ 75
€ 75

Luxeloft wordt geleverd in voorgemonteerd bouwpakket.
De palen zijn 90 x 90, kader 45 x 95 cm.

OPTIE
Aanbouwschommel
metaal 1 toestel: 
€ 365
Aanbouwschommel
metaal 2 toestellen:  € 395
Aanbouwschommel
metaal 3 toestellen:  € 455
Glijbaan naar keuze
van kleur: 
€ 95
Zonder picknickset:  - € 45
Klimstenen:
+ € 40
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MET EEN KLIMREK
MAAKT U VOOR UW
KIND DE SPEELTOREN
EXTRA UITDAGEND

CRAZY
CLIMBER

BONOBO
Bonobo is een erg stoer
speeltoestel! Uitgerust met
een trap, klimwand,
klimtouw en een
brandweerstang is
dit een speeltoestel voor
echte avonturiers. Het
speeltoestel is gemaakt van
prachtig douglas-hout, wat
een erg duurzame keuze is.

Afmetingen:
ø 168 (D)
Hoogte: 307 cm
Plateauhoogte 150 cm
OPTIE
Aanbouwschommel
hout 2 toestellen: 
Aanbouwschommel
metaal 1 toestel: 
Aanbouwschommel
metaal 2 toestellen: 
Aanbouwschommel
metaal 3 toestellen: 
Glijbaan naar keuze
van kleur: 
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€ 225
€ 365
€ 395
€ 455
€ 95

Crazy climber is uniek door zijn zeshoekige vorm.
Dit biedt oneindig veel mogelijkheden tot uitbreiding!
Incl. klimwand met klimstenen, brandweerpaal, trap,
knopentouw en zeskantig zitgedeelte

Compleet met trap en
trapleuning + klimvloer
met klimtouw

€ 2.210
Afmetingen:
Lengte: 180 cm
Breedte: 180 cm
Hoogte: 365 cm
Plateauhoogte 150 cm
OPTIE
Aanbouwschommel
metaal 1 toestel: 
Aanbouwschommel
metaal 2 toestellen: 
Aanbouwschommel
metaal 3 toestellen: 
Glijbaan naar keuze
van kleur: 

(Alle torens zijn standaard excl. glijbaan, schommelaanbouw en accessoires)

€ 955

€ 365
€ 395
€ 455
€ 95
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Enkele
realisaties

COMPACT
€ 760
Het speelhuis Compact is
vooral geschikt in kleinere
tuinen en biedt toch diverse
speelmogelijkheden.
Het speelhuis wordt geleverd
compleet met trap en
trapleuning en zandbak.
Afmetingen:
Lengte: 390 cm
Breedte: 330 cm
Hoogte: 310 cm
Plateauhoogte: 150 cm
OPTIE
Glijbaan naar keuze
van kleur: 
Afdekplaat zandbak: 
14

€ 95
€ 95
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DE SCHOMMEL
IN IEDERE TUIN

AANBOUWSCHOMMEL
METAAL
• Aanbouwschommel
metaal 1 toestel: 
€ 365
• Aanbouwschommel
metaal 2 toestellen:  € 395
• Aanbouwschommel
metaal 3 toestellen:  € 455

VERDIENT EEN PLEKJE
EN VERVEELT NOOIT

Een schommel koop je éénmalig
als je voor goede kwaliteit hebt gekozen!

(Alle torens zijn standaard excl. glijbaan, schommelaanbouw en accessoires)

VRIJSTAANDE SCHOMMEL
METAAL
• Schommel met 4
haken - 2 toestellen € 535
• Schommel met 6
haken - 3 toestellen € 605
• Aanbouwplatform € 455
AANBOUWSCHOMMEL
HOUT
• Aanbouwschommel
hout 2 toestellen:  € 225
• Aanbouw klimrek voor
2 toestellen:  op aanvraag
VRIJSTAANDE SCHOMMEL
HOUT E.A. MODELLEN
• Prijzen op aanvraag
16
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EEN GREEP UIT MOGELIJKE ACCESSOIRES
€ 19,95
Houten
trapeze
€ 19,95
Kunststof schotel
‘2 Ride’

€ 105,00
Kabelbaan
‘2 Ride’

Sommige artikelen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren
€ 15,00
Schommelzitje in
geblazen kunststof

€ 49,99
Rubberen
schommelzitje

€ 19,95
Grenen
schommelzitje

€ 95,00
Glijbanen
grijs, groen, limoen
€ 49,99
Babyzitje
Trix

Prijs volgens model
Multischommel

€ 59,99
Babyzitje
groeimodel

€ 105,00
Nestschommel

€ 29,99
Babyzitje
kunststof

€ 19,99
Kunststof
schotelschommel

€ 45,00
Slingerbandschommel

€ 65,00
Horizontale
bandschommel

€ 95,00
BoeibalSchommel

€ 24,95
Verrekijker

‘Piraat’

€ 19,95
Turnringen uit kunststof

€ 110,00
Grandoh
Nest Swing

€ 24,95
Trapeze met ringen

€ 19,95
Houten trapeze

€ 29,99
Ventolino

€ 19,95
Telescoop

€ 24,95
Periscoop

€ 24,99
Stuurwiel ‘boot’
€ 16,99
Stuurwiel ‘auto’

‘Princes’

€ 19,99
Vlag met
hijssysteem

€ 19,95
Bel

€ 9,99
Verlengtouw

€ 65,00
Metalen
glijpaal

€ 24,95
Knopentouw
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€ 29,99
Klimstenen
& klimrek

€ 9,95
Schommelhaken
‘dwarsdoor’

€ 29,99
6-sporten
touwladder

€ 99,00
3 en 4-zijden
touwladder

€ 105,00
Metalen dubbelzit ‘club’

€ 6,50
Handgrepenset

€ 11,95
Schommelhaken

€ 16,95
Bevestiging
vierkante palen

€ 6,95
Grondankers
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TUINHOUT, VERVEN EN BEITS

HOUT, DOE-HET-ZELF

Bij Dierkens kan je ook
terecht voor balken en
planken in alle soorten
en maten.
Variabele lengtes
volgens voorraad.
Tuintafels,
tuinpoorten en
tuinhuisjes in
verschillende
maten, kwaliteiten
en prijzen
Rood Noors Grenen, druk geïmpregneerd.
Vierzijdig geschaafd met afgeronde hoeken

Hout is een natuurlijk materiaal
en reageert dan ook op een
natuurlijke wijze! Wanneer het
vochtig is, zet het hout uit en
wanneer het warm en droog is
krimpt het. Door de afwisseling
van uitzetten en krimpen ontstaan
er onvermijdelijk straalsgewijze
barsten en spleten. Dit is perfect
normaal en schaadt de degelijk
heid van de produkten niet. Maar
door het opbrengen van een
afwerkingsprodukt kan dit
verschijnsel enigszins minder
zichtbaar worden.
Met behulp van het
gecomputeriseerde Jotun
Multi-Color mengsysteem
kunt u kiezen uit een veelheid
van harmonieuze kleuren.
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Jotun, levensduur tot 12 jaar!

16 x 57 mm

lengte: 330 cm

16 x 95 mm

lengte: 420 cm

22 x 120 mm

lengte: 450 cm

22 x 145 mm

lengte: 480 cm

28 x 80 mm

rechte hoeken, lengte: 205, 420 cm

28 x 145 mm

Antislip profiel 300 cm

35 x 45 mm

lengte: 180 cm

35 x 145 mm

lengte: 360, 420, 540 cm

38 x 90 mm

lengte: 600 cm

45 x 68 mm

lengte: 480 cm

45 x 95 mm

lengte: 210, 420 cm

45 x 145 mm

lengte: 510 cm

90 x 90 mm

vierkante palen, lengte: 240, 270 cm

Ontwerp je
eigen constructie !

Geschaafd Rabat
Rood Noors Grenen
22 x 145 mm
lengte: 300, 360,
420, 510 cm

Op bestelling:
Ronde palen
Douglas timmerhout
Lariks hout
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VARIA

UITWAAIEN AAN ZEE?

SLEUTELSERVICE, DOM SLUITSYSTEMEN,
AUTOPLATEN, CADEAUBONNEN

nr.11
6 personen

LUXE
VAKANTIEWONING
Oesterbaai 12 & 11
Wemeldinge
Zeeland - Oosterschelde
GPS: Binnendijk 2 / 11 &12
Wemeldinge
CONTACTADRES
EN RESERVATIES:

Laat je geschenk verpakken
in een ballon: geld, fles wijn
of champagne, beertjes,
waardebon, CD, ... alles is
mogelijk zolang het er maar
in kan wat grootte en
gewicht betreft.
We hebben ze voor
volgende gelegenheden:
huwelijk, geboorte,
verjaardag, pensioen,
halloween, kerstmis,
valentijn, communie.

Heb je een reservesleutel
nodig? Wij maken jouw
sleutel bij terwijl je wacht.
Ook sleutels op code of met
een certificaat.
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nr.12
8 personen,
met sauna

Dierkens H&E
Eindeken 8
9940 Evergem, Belgie
Tel.: +32 (0)9 253 98 63
info@dierkens.be

De woningen staan naast elkaar en kunnen dus ook samen afgehuurd worden.
Gratis WIFI!
Midweek:
van maandag 15.00 uur
tot vrijdag 10.00 uur
Weekend:
van vrijdag 15.00 uur
tot maandag 10.00 uur
Week:
van maandag 15.00 uur
tot maandag 10.00 uur
van vrijdag 15.00 uur
tot vrijdag 10.00 uur
Honden toegelaten mits:
€ 5 per WE of midweek,
€ 10 per week
(alle haren en hondepoep
dienen wel verwijderd te zijn)
Verplichte eindschoonmaak:
€ 60,00

www.dierkens.be

BOEKINGEN - INFO
Elke dag van 08.45 u - 12.00 u
& van 13.30 u tot 18.30 u
Gesloten op zondag & maandag
Email: info@dierkens.be
Tel.:
+32 (0)9 253 98 63
+32 (0)497 449 717
Fax:
+32 (0)9 258 01 16
Borg: € 100,00
Sleutels worden opgehaald op
bovenvermeld adres of worden
opgestuurd (dan zelf terug te sturen) of
volgens onderlinge afspraak.
OPGELET: verbruik van elektriciteit, gas,
water en de verblijftaksen zijn in de prijs
inbegrepen.
Sauna, enkel in nr 12 (8 personen)

RESERVEREN
1. Bij reservatie wordt een
voorschot gevraagd van 30%,
uiterlijk te betalen binnen de 7
kalenderdagen na de reservatie,
bij niet tijdige betaling van het
voorschot wordt de reservatie
als nietig beschouwd.
2. Bij storting op rekeningnummer
steeds de huurperiode en
huisnummer vermelden aub:
IBAN: BE21 3900 5445 0603
BIC: BBRUBEBB
3. Wijziging van een reservatie:
€ 15,00
4. Voorschotten worden nooit
terugbetaald
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WAAROM KIEZEN VOOR DIERKENS ?

✓

✓

✓

✓

Direct de laagste prijs
Prijs=prijs. Bij ons geen ondoorzichtige kortingen of
bonnen, maar direct de scherpste prijs! Meer hoeft niet,
minder kan niet ! Wij importeren ook rechtstreeks om zo
de beste prijzen te kunnen garanderen.
Service verlenen vanuit de genen
Wij zijn succesvol door onze klanten! Service zien we niet
als kosten maar als reclame. Ons doel is de hoogste
waardering van onze klanten.
Altijd de voordeligste keuze
Met onze eigen producten bieden wij een kritische
selectie uit de beste merken. Tel daarbij de waarde van
onze service en de optelsom van alle voordelen is: altijd
de voordeligste keuze op langere termijn!
Eigen montage & levering
Wij leveren en of monteren* zelf aan huis. Dat betekent:
betrokken en klantgericht afhandelen met vakkundig
advies.
Afspraak = afspraak
‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’ staat bij
ons centraal. Niet ingewikkeld doen, maar gewoon de
afspraken nakomen! Duidelijk en transparant zoals het
hoort bij een familiebedrijf met een hart voor de zaak.
Betaling
Contant bij levering / mobile bancontact / vooraf per
overschrijving.
Onze prijzen zijn steeds onder voorbehoud van prijsschommelingen in
de moeilijke tijden van corona en worden vermeld zonder verbintenis.
De aan de klant aangerekende prijzen zijn de prijzen zoals deze vermeld
zijn in de catalogus die geldig is op het ogenblik van de bestelling.
De prijzen in de catalogus zijn exclusief kosten van levering , vervoer
en montage.
De prijzen zijn deze zoals in de catalogus vermeld, tenzij de verkoper
zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste
en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan.

* Vraag onze leverings- en montagevoorwaarden

Eindeken 8, 9940 Evergem
09 253 98 63 • info@dierkens.be

Openingsuren:
Dinsdag tot vrijdag: 8u45 - 12u
en van 13u30 - 18u00
Zaterdag van 10u00 tot 17u00
Gesloten op zondag en maandag

Altijd ruime voorraad zodat we directe levering kunnen garanderen.
Tarief: € 1,50/km met een minimum van € 25,00.

OPMAAK & PRINT: PLUSPRINT.BE
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