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Alles voor jouw project:
• Het grootste assortiment

• De grootste voorraden

• Deskundig advies

• Uitgebreide service

• Gegarandeerd de laagste prijs

Nieuwgraaf 18, Duiven

De grootste Bouwmarkt 
met Tuincentrum en 
Drive In nu ook in Duiven.

29 jan. t/m

Openingsweek

2 feb.

Er komt
iets

 groots
naar

Duiven!



Sierbestrating en zand in grote  
hoeveelheden om direct in je 
auto te laden en mee te nemen.

5.384 plantensoorten, een groot  
assortiment dierenverzorgings producten 
en alles voor de aanleg van jouw tuin.

Keuze uit meer dan 120.000 
artikelen op ruim 16.000 m2.

Bouwmarkt Tuincentrum Drive In

DE GRÓÓTSTE
BOUWMARKT

VAN NEDERLAND!



Reserveren en afhalen in de vestiging
-  Artikelen gemakkelijk online reserveren
-  Maximaal 4 uur na het verzenden van je reservering staan  

de artikelen klaar in de vestiging om te worden afgehaald 
- Geheel kosteloze service

Bestellen en thuis laten bezorgen
-  Artikelen gemakkelijk online bestellen
- Gegarandeerd altijd de laagste prijs
- Eenvoudig en veilig betalen
- Levering rechtstreeks bij je thuis
-  30 dagen retourrecht – ook in de vestiging

Start jouw  
project online.

• Meer dan 95.000 artikelen 
Naast het enorme assortiment in de vestiging heb je in onze 

Onlineshop nog veel meer keuze! Ruim 95.000 artikelen en dat 

aantal groeit elke dag. Reserveer en haal af in de vestiging óf 

laat jouw bestelling rechtstreeks bij je thuisbezorgen.

• Vergelijk onze producten 
Ben je op zoek naar specifieke producteigenschappen en de 

perfecte aankoop? Selecteer dan meerdere producten in onze 

Onlineshop en vergelijk ze op de punten die jij belangrijk vindt.

• Altijd de laagste prijs 
Wij doen niet aan aanbiedingen. Bij HORNBACH profiteer je  

altijd van de laagste prijs. In de vestiging en online.  

Kijk op hornbach.nl/prijsgarantie voor alle details.

• Uitgebreide projectkennis 
Complete boodschappenlijstjes en stap-voor-stap-handleidingen 

om af te drukken of als video te bekijken.

• Advies & inspiratie 
Meer dan 1.500 pagina’s met projectinformatie. Alles wat je 

moet weten, hebben we hier voor je samengevat.

hornbach.nl

Scanner
• Zelf-Scan
• Barcode
• Beeldherkenning

Projecten

Winkelwagen

Direct toegang  
tot product- en 
projectinformatie.

Bood-
schappen-
lijstje

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere 
landen. De App Store is een dienst van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc.

 Download de app nu!

Vestigings- 
info



Afgesproken:

Gegarandeerd altijd 
de laagste prijs!
Online en in de vestiging.
Als je binnen 30 dagen na aankoop bij een concurrent in Nederland toch een identiek artikel vindt dat goedkoper is, 

dan krijg je het bij ons voor dezelfde prijs en nog eens 10% extra korting voor je tip. Geldt ook bij aanbiedingen en 

internetprijzen. Uitverkopen zijn uitgesloten. Details zijn te vinden op:

hornbach.nl/prijsgarantie

 Met meer dan 120.000
artikelen hebben wij alles
 in huis voor jouw project.

Grote voorraden
 én topkwaliteit.

Wij helpen jou bij de planning,
aankoop én uitvoering.

 Deskundig
 advies voor
jouw project.

Alles onder 1 dak:



Project Budget
Extra budget nodig voor je verbouwing? Het HORNBACH 
Project Budget geeft je financiële ruimte. Vraag naar de 
mogelijkheden bij ons Servicecentrum.

Reparatie- en onderdelenservice
Is jouw machine kapot? Of heb je alleen een vervangend 
onderdeel nodig? Wij zorgen dat jouw machine weer werkt! 

Verfmengservice
Heb je een specifieke kleur in gedachten? Wij mengen elke 
gewenste kleur voor je! 

Verhuurservice
Bij ons kun je machines, afvalcontainers, aanhangers en 
bestelwagens huren! Vraag naar de mogelijkheden bij ons 
Servicecentrum.

Zaagservice
Wij zagen hout op maat voor jou! Tot 10 zaagsnedes is deze 
service gratis, daarna betaal je € 0,50 per zaagsnede. Het 
is ook mogelijk om werkbladen te laten frezen.

Lijstenmakerij
In onze lijstenmakerij maken we een lijst op maat voor 
jouw foto, schilderij of prent! Wij bieden een ruime keuze 
aan lijsten en passe-partouts.

Maatwerkservice
Vloerkleden kun je bij ons op maat laten maken en je 
kiest zelf de gewenste afwerking! 

Oplaadpunten
• Voor auto’s en fietsen!
• Opladen tijdens het winkelen.
•  De palen zijn zelfvoorzienend, het milieu wordt dus  

volledig ontlast.

Plantengarantie
Ontevreden? Tot 12 maanden na aankoop je geld terug of je 
krijgt een vervangende plant (bij heesters, rozen, bomen en 
struiken).

Goederenterugname
Alle ongebruikte voorraadartikelen* kun je op vertoon van je 
kassabon tot 30 dagen na ontvangst kosteloos terugbrengen! 
* M.u.v. speciale bestellingen, op maat gezaagde artikelen, 
planten en dieren. 

Bestel-, reserveer- en bezorgservice
- Wij kunnen alle gangbare merken voor je bestellen.
- Online reserveren en binnen 4 uur afhalen in de vestiging
-  Jouw aankopen thuis laten bezorgen? Onze medewerkers  

vertellen je graag wat dat kost. 

Onze services 
op een rij:

Professionals 
voor jouw project

Jouw voordelen
Montage voor een gegarandeerde vaste prijs*.

  De prijs omvat de montage en het ter plekke gebruikte 

verbruiksmateriaal.

  Demontage van een vergelijkbaar bestaand element is bij de prijs 

inbegrepen.

Snelle en eenvoudige afhandeling.

Alles uit één hand, HORNBACH is je contractpartner.

  Controle door de vaklieden en kwaliteitsgarantie  
door HORNBACH.

*Informeer in de HORNBACH-vestiging.

Laat je project uitvoeren door  

een vakman!

Soms heb je gewoon geen tijd om zelf de handen uit de 

mouwen te steken. Of een project is zo groot dat je wel wat 

hulp kunt gebruiken. Maak dan gebruik van de HORNBACH 

Montageservice.

Montage tegen 
een vaste prijs
Vakkundig en betrouwbaar

Zo werkt het:
1. In de vestiging maak je een afspraak voor  

het opmeten.

2. Onze servicepartner beoordeelt de situatie 
bij jou thuis en meet alles op. De opmeetkosten  
worden met de montage verrekend.

3. Onze deskundige medewerker in de vestiging stelt 
na het opmeten een individuele offerte met een  
vaste prijs op.

4. Jouw project wordt door onze aangesloten vakman 
vakkundig uitgevoerd en hoeft alleen nog door jou  
goedgekeurd te worden.

Voorbeelden van projecten:
• Dakraam monteren
• Huisdeur monteren
• Tegels leggen
• Laminaat leggen
• Trap bekleden
• Complete badkamerrenovatie
• Complete kitservice
• Keuken monteren
• Schutting monteren
• Bestraten

Benieuwd wat voor projecten wij nog meer uit handen 
kunnen nemen? Of wil je meer informatie? Kijk dan op:

hornbach.nl/montageservice



Het grootste assortiment vo

Projectbegeleiding van A tot Z:van ontwerp tot montage!

Badkamermeubelen

Douchesystemen

Keramiek



 voor de laagste prijs!
met de beste kwaliteit

Kranen

Werkbladen

Inbouwapparatuur



Je hele huis voorzien van nieuwe 

gipsplaten en daarna alles stuccen? 

Wij hebben altijd voldoende in huis, 

voor welk project dan ook.

Binnendeuren, buitendeuren, 
kozijnen, ramen, dakramen, 
deurkrukken, raam- en deur-
beveiliging... Kortom: alles 
onder 1 dak.

De snoepwinkel voor 
elke klusse

r: onze 

enorme houtstraa
t met balken, 

platen en 

planken, di
rect uit vo

orraad mee te nemen. 

Zaagservice
Wij zagen hout op maat voor jou! 
Tot 10 zaagsnedes is deze service 
gratis, daarna betaal je € 0,50 per 
zaagsnede. Het is ook mogelijk 
om werkbladen te laten frezen.

Grote  
hoeveelheden: 
palletprijzen!
Jij hebt de ideeën - wij de juiste spullen. Of je nu je appartement aan het 
renoveren bent, een huis bouwt of een tuin aanlegt. Met welk project je 
ook bezig bent, bij HORNBACH vind je alles in projecthoeveelheden.

Bij artikelen met deze afbeelding profiteer je bij 
aankoop van een grotere verpakkingseenheid van 
een prijsvoordeel ten opzichte van de stukprijs. 
Deze prijs geldt vanaf dat aantal stuks.

Met onze voorraden kun
je heel Duiven verbouwen!

Met het FSC®-keurmerk worden 
producten aangeduid waarvoor 
hout uit milieuvriendelijke en 
maatschappelijk verantwoorde 
bosbouw is gebruikt, onafhankelijk 
gecertificeerd conform de strenge 
richtlijnen van het FSC®.

Milieuvriendelijke en maat-
schappelijk verantwoorde 
houtbescherming

Met ons enorme assortiment 

aan installatiemateriaal voor 

sanitair en elekt
ra vind je 

altijd wat je zoekt.



Reparatie- en  
onderdelenservice
Is jouw machine kapot? Of heb je alleen 
een vervangend onderdeel nodig? Wij 
zorgen dat jouw machine weer werkt! 

Machine-  
verhuur service
Huur bij ons professionele  
machines en gereedschappen  
die je niet elke dag nodig hebt. 
Vraag naar de mogelijkheden bij 
ons Servicecentrum.

Voor een enorm aanbod aan machines en toebe
horen ben 

je bij ons aan het juis
te adres! Wij helpen je graag bij 

het maken van de juist
e keuze.

Een speciale maat schroef nodig?  
Hebben we gewoon! IJzerwaren koop je 
per stuk of doos. Ontdek HORNBACH.

groot-  
verpakking

stuks- 
afname

Schroeven als…

g
ve of

Voor elk los schroefje kun je gewoon bij ons terecht!
Veilig werken aan jouw project begint bij goede bescherming en een overzichtelijke werkplek!

Alleen de beste 
kwaliteit is goed genoeg

Voor ieder project het
beste gereedschap!



HORNBACH, dé verfspecialis
t!

Keuze uit meer dan 80 dessins  voor laminaat en vinylvloeren!

Vloerkleden en tapijt

Wand- en vloertegels

Het grootste 
decoratieve 
assortiment 
van Nederland!

Raamdecoratie

Lijstenmakerij

Behang



Oók alles voor jou
w huisdier. 

Van voer tot ver
zorging.

BuitenverlichtingEen groot assortiment tuinmeubelen, 

tuindecoratie, ba
rbecues, parasols

 en meer!

Enorme keuze uit tuinhout, tuinsc
hermen 

en terrasdelen van hout en 
WPC!

Meerdere 
keren pe

r week vers
e 

planten 
van topk

waliteit!

Alles voor jouw
tuinproject!

Potterie

Tuinmachines

Sierbestrating



Nieuwgraaf

Duiven

27 Westervoort

Nieuw   g
raaf

Geograaf

Nieuw
graaf

Dijkgraaf

Centerpoort-
Nieuwgraaf

Drie

gaardensestraat

N

Dijk

Rivierweg

A12

A12

N338

Arnhem

Westervoort

O
berhausen

Onze Onlineshop en meer informatie vind je op hornbach.nl 

Duiven
Nieuwgraaf 18
Tel.: 026-702 20 00

hornbach.nl/duiven

Openingstijden:

Ma.-vr. 7.00-21.00 uur

Za. 8.00-18.00 uur

Zo. 12.00-17.00 uur

Voor de échte 
professionele vakman.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Een vast aanspreekpunt:
de ProfiAdviseur

Alles kan op rekening

Meerdere ProfiCards

Eigen servicebalie

Reserveren & Afhalen

Een eigen website:
hornbachprofi.nl

Geen aanbetaling 
bij bestelling

Retourneren binnen 
90 dagen

ProfiPack: meer kopen, 
minder betalen

Extra service & partners

* uitgezonderd op maat gemaakte artikelen.

Eigen ProfiBalie

Geen zin om aan te sluiten in de rij voor de kassa, achter al die hobbyklussers? 

Hoeft ook niet! Als professional meld je je bij de ProfiBalie. 

ProfiPack: meer kopen, minder betalen

Dat noemen wij dus volumevoordelen. Professionals besparen bij HORNBACH door grote 

afname en zeer voordelige pallet- en doosprijzen.

Retourneren binnen 90 dagen

Stop maar met heen en weer rijden. Gewoon lekker inladen tot het maximale 

laadvermogen. De voorraadartikelen die je niet nodig blijkt te hebben of die niet aan jouw 

wensen voldoen, breng je gratis terug binnen 90 dagen* (dit geldt alleen voor de 

Professionals!). Zo simpel is het. Terugboeking direct op je ProfiCard-bedrijfsrekening 

(met factuur/afleveringsbewijs of kassabon).

Alles kan op rekening

Laat die portemonnee maar in je zak. Met de ProfiCard kun je op rekening kopen.  

Op hornbachprofi.nl heb je inzicht in je bestedingen en kun je eenvoudig de openstaande 

rekeningen betalen. Per maand staat er een overzicht voor je klaar. Voor je administratie 

wel zo handig. Wil je voorkomen dat je medewerkers onnodige, contante aankopen doen?  

Vraag ook voor hen gratis ProfiCards aan.

De 10 voordelen van de ProfiService:


