
WIJ BOUWEN 
KLIMAATNEUTRAAL

Terhalle-ecobouw bouwt voor particulieren een huis naar persoonlijk en uniek ontwerp en van 
eerlijke materialen. Omdat we snel, slim en flexibel werken, is het bouwen van een huis meestal 
sneller financieel haalbaar.

Een traject als het laten bouwen van een huis, leggen mensen vaak maar één keer in hun leven af.
Dus moet het huis precies goed zijn; een plek waar je je thuis voelt. Daarom zijn we betrokken bij dit 
proces en onderzoeken we samen wat je belangrijk vindt, voor nu én voor de toekomst. 
We begeleiden je bij het hele bouwproces; van het eerste ontwerp tot de eerste stap over de drempel. 

In onze brochure lees je hoe we dit kunnen waarmaken. Hier lees je over de voordelen van 
houtskeletbouw en de oneindige mogelijkheden van deze intelligente manier van bouwen, hoe wij 
hierin al meer dan 30 jaar kennis en ervaring hebben opgedaan en met welke duurzame materialen 
we werken.

Download vrijblijvend onze nieuwe brochure op de website en laat u inspireren! 
www.terhalle-ecobouw.nl

Nederlandse architectuur  in combinatie met Duitse kwaliteit houtskeletbouw 

BOUWEN MET PASSIE VOOR DE TOEKOMST 

TERHALLE B.V. 

Oosterveldsingel 1, 7558 PJ Hengelo
Tel.: +31 7430 33900 
www.terhalle-ecobouw.nl



De Finish | De Parels | Bonkevaart Noord (hoekkavels*)

Series / Uitvoeringen
Deze moderne villa kan in verschillende versies en naar eigen inzicht aangepast worden.
De woning wordt volledig uitgevoerd in houtskeletbouw. 

Want als er hoge eisen worden gesteld op het gebied van:
 » duurzaamheid
 » energieneutraal bouwen
 » en ecologisch bouwen

Is hout het meest logische bouwmateriaal!



Blitserderlaene Oost | De Parels | Bonkevaart Noord | Bonkevaart Zuid 

Series / Uitvoeringen
Deze schuurwoning kan in verschillende versies en naar eigen inzicht aangepast worden.
De woning wordt volledig uitgevoerd in houtskeletbouw. 

Want als er hoge eisen worden gesteld op het gebied van:
 » duurzaamheid
 » energieneutraal bouwen
 » en ecologisch bouwen

Is hout het meest logische bouwmateriaal!


