
La France

Magyarország

buitenland
verbouwingen

Kamp

BETROUWBAAR VERBOUWEN IN FRANKRIJK EN HONGARIJE

buitenland
verbouwingen

Kamp
buitenland

verbouwingen

Kamp



Let op! 

Helaas kunnen meerdere Nederlanders met een huis in Frankrijk of Hongarije erover meepraten: 

een verbouwing uitbesteden aan een plaatselijke aannemer levert geregeld problemen op. 

    

• Afspraken worden niet nagekomen 

• De aannemer is niet of slecht bereikbaar

• Communicatieproblemen door de taalbarrière

• Een verbouwing die meer kost dan afgesproken

• Onbegrip en misverstanden door culturele verschillen

• Gebruik van goedkope materialen om de marge te verhogen

      

Op zoek naar Nederlandse betrouwbaarheid en kwaliteit?
Neem contact op met Huub Kamp van Kamp Buitenland Verbouwingen. 
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Het bouwproject verliep precies 
volgens plan. Hierdoor konden we 

in juni de eerste gasten verwelkomen 
in onze chambres d'hôte 
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Met vertrouwen verbouwen in 
Frankrijk of Hongarije
  

Een woning heeft u al gevonden. Maar hoe is het gesteld met de vaak moeizame zoektocht naar 

een betrouwbare en betaalbare aannemer? 

      

Kamp Buitenland Verbouwingen is dé oplossing. Sinds 2011 ontzorgt oprichter Huub Kamp 

Nederlanders bij bouwprojecten in Frankrijk en Hongarije. Hij kan terugvallen op jarenlange 

ervaring in de bouw- en installatiewereld en staat aan het roer van een enthousiast team van 

vakmensen. Een garantie voor Nederlandse bouwkwaliteit in het buitenland.  

 

• Communicatie in het Nederlands

• Heldere afspraken over type werk en kosten

• Nederlandse kwaliteit en service

• Kennis van alle Franse en Hongaarse bouw- en installatieregelgeving 

• Veel ervaring in Frankrijk en Hongarije



Fijn om in het buitenland 
te kunnen terugvallen op 

Nederlandse kwaliteit en service
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Onze werkwijze

   

Heldere communicatie
Bij Kamp Buitenland Verbouwingen houden we van duidelijke afspraken over kwaliteit, service en 

prijs. Voordat we aan de slag gaan, spreken we het project daarom graag van A tot Z met u door, 

onder meer aan de hand van bouwtekeningen en foto's. Een communicatieplan is vast onderdeel 

van onze offertes, waarin ook de planning, exacte werkzaamheden, toegepaste materialen en 

afspraken over de betaling helder zijn omschreven.

  

Aan de slag
Met onze speciale bouwbussen komen we naar Frankrijk of Hongarije om de klus conform de 

gemaakte afspraken te klaren. We werken uitsluitend met gediplomeerde bouwvakkers met de 

Nederlandse nationaliteit. Ze slapen in overleg met u op het werkadres of elders. Huub Kamp is 

tijdens het gehele project uw vaste aanspreekpunt. 



We werden elke dag bijgepraat 
over de voortgang van het project. 

Gewoon in het Nederlands
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Materialen
Ook over de benodigde materialen hoeft u zich geen zorgen te maken. Een deel van de materialen 

nemen we mee vanuit Nederland en de rest schaffen we tegen een zo scherp mogelijke prijs 

aan in Frankrijk of Hongarije. De bedragen vermelden we al in de offerte, dus u komt nooit voor 

verrassingen te staan.

  

Oplevering
Wanneer het werk gereed is, volgt de oplevering. Huub Kamp controleert samen met u of 

alle afgesproken werkzaamheden volgens opdracht zijn uitgevoerd. Eventuele meer- en 

minderwerkzaamheden kunnen in deze fase vastgesteld worden. Daarna ontvangt u een financieel 

overzicht: het bedrag van de opdracht, reeds betaalde voorschotten, verrekening van meer- en 

minderwerk, verrekening stelposten, etc.
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Waarmee kunnen we u helpen?

   

Bij Kamp Buitenland Verbouwingen zijn we goed in coördineren, bouwen, installeren, tegelen en 

timmeren. En als we er toch zijn, pakken we indien gewenst gelijk het hovenierswerk mee. We zijn 

gewend om te improviseren, ook niet-alledaagse klussen voeren we met plezier voor u uit.

  

Meest uitgevoerde klussen in het afgelopen jaar:
• Renoveren keuken en badkamer

• Vervangen gehele elektra-installatie, inclusief groepenkast

• Vervallen schuur ombouwen tot compleet ingerichte gîte

• Aansluiting op riolering, water, gas en elektra

• Complete cv-installatie plaatsen

• Plafond isoleren en aftimmeren

• Muur verplaatsen en deuren plaatsen



De mannen van Huub hebben meteen 
het zware werk in de tuin meegepakt. 

Erg blij mee!
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Ook voor niet-alledaagse klussen
 

Bouwen en verbouwen in Frankrijk en Hongarije brengt specifieke uitdagingen met zich mee. 

Denk aan extreem dikke muren, leien daken en speciale schoorstenen. Ook bij deze specialistische 

klussen kunt u op ons rekenen.

Werkzaamheden in/aan hele dikke muren  
(circa 70 cm).

Aanpassingen aan schoorstenen, bijvoorbeeld 
om de brandveiligheid te verbeteren.

Leien daken en dakpannen vervangen. 



Dankzij Huub is die vervelende 
daklekkage eindelijk verholpen
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Verzekeringswerk
 

Lekkage, brandschade of ander verzekeringswerk? Expertisebureaus vragen Kamp Buitenland 

Verbouwingen geregeld voor herstelwerk in Frankrijk en Hongarije. Dankzij onze kennis en 

ervaring kunnen we u veel rompslomp uit handen nemen.

Wij helpen u graag
Zodra u de schade heeft gemeld, schakelt uw verzekeringsmaatschappij een expertisebureau in om 

de situatie ter plekke te beoordelen. Vaak vraagt het expertisebureau daarna of u een aannemer 

kent die de schade kan herstellen. En dan bent u bij ons aan het juiste adres!

In nauw overleg met de expert maken we een offerte. Als u groen licht heeft van het 

expertisebureau voeren we het herstelwerk zo snel mogelijk uit. Zodat u weer zonder zorgen kunt 

genieten van het leven...



Prettig dat we zelf niet met 
materialen hoefden te slepen
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Wat kost zo'n verbouwing?
 

Als u Kamp Buitenland Verbouwingen inschakelt, weet u zeker dat u niets te veel betaalt.

We spreken dezelfde taal als u, zijn als Nederlanders gewend om hard te werken (10 uur per dag 

en 6 à 7 dagen per week), houden ons aan de afspraken en kennen de voorschriften van het land. 

Projecten zijn daardoor sneller succesvol afgerond. Lagere kosten en minder zorgen.

Elk bouwproject is maatwerk. De hoogte van uw investering is afhankelijk van de omvang van het 

project, de aard van de werkzaamheden en de benodigde materialen. Wat brengen we in rekening?

 

• Autokosten (geen reisuren)

• Verblijfskosten

• Uurtarief voor arbeid en begeleiding

• Geleverde materialen, inclusief toeslag voor inkoop en transport

• Bouwdepot t.b.v nog in te kopen materialen (indien van toepassing)

 

We werken zowel op offerte- als op uurbasis. 



Je kunt aan alles merken 
dat Huub veel bouwervaring in  

het buitenland heeft
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Ons motto:  
betrouwbaar, deskundig en flexibel
 

Betrouwbaar 
Afspraken staan helder op papier en we werken volledig conform de Franse of Hongaarse 

wetgeving, inclusief btw-afdracht.

  

Deskundig 
Profiteer van de krachtige combinatie van jarenlange ervaring en onze actuele kennis van de 

bouwvoorschriften en installatienormen in Frankrijk en Hongarije.

  

Flexibel 
U geeft uw wensen door en wij passen ons aan. Ook qua planning en volgorde van werk.



Alle afspraken stonden  
duidelijk op papier
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Service & garantie
 

Vanzelfsprekend voert Kamp Buitenland Verbouwingen alle werkzaamheden met de grootste 

nauwkeurigheid uit. Mocht er toch iets niet helemaal goed gaan, dan bieden we u service en 

garanties. 

  

Eventuele herstelwerkzaamheden worden in overleg met de opdrachtgever gepland en uitgevoerd. 

Indien nodig komen we binnen een week. Waar mogelijk combineren we herstelwerkzaamheden 

met de uitvoering van een opdracht in de buurt. Er kan in dat geval dus enige tijd verstrijken 

voordat de herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

 Garanties
• Een aansprakelijkheidsverzekering voor schade, veroorzaakt door Kamp Buitenland 

Verbouwingen.

• Fabrieksgarantie van de door Kamp Buitenland Verbouwingen geleverde en geplaatste 

producten.  



Huub heeft voorkomen dat het hele 
dak instortte. Nederlands vakwerk!
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Op de beurs
 

Kamp Buitenland Verbouwingen is jaarlijks aanwezig op meerdere beurzen. 

U vindt ons onder meer op: 

Kasteeldag



Zoekt u betrouwbare bouwers voor een project in Frankrijk of Hongarije en wilt u graag meer 
informatie over de werkwijze van Kamp Buitenland Verbouwingen? Neem vrijblijvend contact 
op met Huub Kamp, via 06-13024310 of contact@kampbv.net

KvK 70933413
BTW FR siren 833312374
BTW HO 30447602-2-51

Telefoon 06-13024310
Email contact@kampbv.net
Website www.kampbv.net

Kamp Buitenland Verbouwingen B.V.
Molenstraat 3 
3433 CN Nieuwegein
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