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BTW BE 0874 053 439
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www.brandhout-debruyne.be
info@brandhout-debruyne.be
Beste klanten,
Ook na de overname van Brandhout Wallyn naar Brandhout Debruyne willen we de traditie
behouden om jullie jaarlijks op de hoogte te brengen van een nieuwsbrief en de nieuwe
LENTEPRIJZEN!
Aan de ommezijde vindt u de prijslijst terug voor brandhout geleverd, zowel in boxen als los
gestort, de prijzen voor pellets en houtbriketten vindt u terug op de website alsook foto’s van
onze nieuwe locatie met toonzaal.
Koop nu uw HALFDROOG brandhout aan voordelige prijzen, en tegen september/oktober is
deze brandklaar om in uw kachel te belanden.
Er zijn enkele wijzigingen in het assortiment: steenkool valt weg en we breiden ons assortiment
uit gericht op de hobbykok onder ons!
Vanaf nu kunt u professioneel houtskool verkrijgen in zakken van 3 of 10 kg, ook de heel
zeldzaam verkrijgbaar gedroogde wijnranken stellen we ter uwer beschikking.
Ook onze zelfgemaakte boxen grillhout vliegen de deur uit. Deze kunt u verkrijgen in boxen van
2m³ maar ook in kleiner fromaat (1m³).
Deze houtblokken worden extra fijn gespleten en hebben een diameter tussen de 5 en 7 cm,
ideaal voor houtovens, pizzeria’s, grillrestaurants en voor de barbecue!
Daar de vraag hiernaar groot is vragen we dan ook om tijdig te bestellen.
Wij wensen in deze moeilijke Corona-tijden iedereen een goede gezondheid toe, ook in deze
moeilijke tijden mogen we voor jullie blijven rijden.
Indien mogelijk knijpen wij er graag even tussenuit van dinsdag 7 juli tot en met donderdag 23
juli, dan zijn er geen leveringen mogelijk, enkel wanneer beslist wordt door de regering dat er
geen buitenlandse reizen kunnen doorgaan, blijven we ook in die periode voor jullie leveren.
Vriendelijke, warme groeten,
Agnetha en Tino
Brandhout Debruyne

BRANDHOUT DEBRUYNE bv
LENTEPRIJZEN GELEVERD (geldig tot 21 juni 2020)
BRANDHOUT HAARDBLOKKEN (eik/beuk/es)

-

LOSSE stères in vrac gekipt

Eik, beuk of es
Winddroog
Ovendroog

Lengte
25-30-35-45 cm
30 cm

12 stère
67€/stère
70 €/stère

6 stère
69€/stère
73€/stère

3 stère
74€/stère
79€/stère

BOX HOUT (HANDGESTAPELDE stères in verloren verpakking 2m³)
Eik, Beuk of Es in boxen van 2 m³ = 2 gestapelde stère = 3 losse stères
afgezet met behulp van heftruck en transpallet bij klant, op oprit, in carport…
Eik, beuk of es

Lengte

vanaf 3boxen

2 boxen

1 box

Oven gedroogd

30 cm

224 € / box

229€ / box

238 € / box

Winddroog

25- 30- 45 cm

217 € / box

221 € / box

230€ / box

Halfdroog

25- 30 - 45 cm

210 € / box

213 €/ box

222 € / box

Berkenhout

-

30 cm

193€/ box

201 € / box

209 € / box

HANDGESTAPELDE box 1m³: 1 box 132€/ 2 boxen 126€/box, 3 boxen
120€/box (eik/beuk/es)

-

PRIJSVRIENDELIJK BRANDHOUT droog/halfdroog (zowel voor
gewone als speksteenkachels)
Lengte

12 stère

6 stère

3 stère

Eiken latten DROOG

20-40cm, dikte 3 cm

47 € / stère

50 € / stère

55 € / stère

Populieren latten
HALFDROOG

32cm, dikte 3 cm

42 € / stère

45 € / stère

50 € / stère

-

Aanmaakhout 60 L: 6 € per zak

