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WSF Weenk 

Schoeffundering
Wij helpen je graag! 

Wees vrij om je vraag te stellen over onze 

schroeffunderingen. Dan kan via de telefoon, 

de mail of vraag vrijblijvend een offerte aan!

De schroeffundering 

Duurzaam, circulair 

én kwalitatief. 
Of je nu aan de slag gaat met het bouwen van een vlonder, schuur of tiny-house. 

Alle bouwwerken beginnen met een duurzame basis. En laat dát nou net hetgeen zijn 

waarvoor je bij Schroeffundering.nl aan het juiste adres bent. Wij staan klaar voor 

de handige doe-het-zelver, zzp’er en bouwer. Zij die de meerwaarde inzien van een 

betrouwbare fundering en op zoek zijn naar goede service en kwaliteit. 

Wij geven nieuwe betekenis aan het begrip 

funderen. Dankzij onze vooruitstrevende 

funderingstechniek en innovatieve 

montagemachines staat elke fundering als 

een huis. Met het grootste gemak draaien niet 

alleen onze funderingsexperts, maar ook onze 

particuliere klanten draaien WSF doe- het- zelf 

funderingsschroeven in de aarde. Snel én zonder 

vieze handen te krijgen. Want hoewel het imago 

anders doet vermoeden: funderen hoeft geen ruw 

werk te zijn. Dat hebben wij bij schroeffundering.nl 

wel bewezen.



Bouwwerken, groot en klein, verzakken zonder 

een goede fundering. Die heb je dus nodig. 

Ten opzichte van een traditionele fundering 

- die als een spijker vastzit in hout - zit de 

schroeffundering vast als een schroef in de 

grond en is daarmee een een stuk steviger.

De schroeffundering komt voor in verschillende 

materialen en is beschikbaar voor bedrijven én 

particulieren. De voordelen:

 

• Tijd- en kostenbesparend,  

er is geen graafwerk nodig;

• De schroeffundering is milieuvriendelijk;

• Heeft een lange levensduur;

• Er is geen gevolgschade door 

trilwerkzaamheden;

• De fundering is circulair;

• De fundering is direct belastbaar;

• En is geschikt voor elke bodemstructuur.

Ons netwerk is groot en daar 

profiteer je van. Door onze landelijke 

dekking hebben wij het scherpste 

montagetarief. Ons professionele team 

monteert snel en nauwkeurig met 

het beste materiaal. Voor de grotere 

opdrachten maken wij zelfs gebruik 

van onze eigen montagemachines.

Monteer jij?

Twee rechterhanden? Dan is het 

plaatsen van de kleinere (tot 120 cm) 

schroeffunderingen prima te doen. Moeten 

we toch even meekijken of -denken? 

Geen enkel probleem. Ons advies is 

gedegen, eerlijk en uiteraard gratis.

De montageDe ‘Schroef’

Schroeffundering 

versus betonpoer. 

Verder bouwen op

Schroeffunderingen

Onze schroeffundering 

gebruik je voor:
Onze fundering is te gebruiken voor de meest uiteenlopende 

toepassingen. Van uitbouwprojecten tot -aanbouw, chalets 

tot infra: een goede basis is zo gelegd.

• Veranda’s, overkappingen en pergola’s;

• Tuinkamers en serres;

• Vlaggen- en zendmasten;

• Tuinmuren en -schuttingen;

• Garages en carports;

• Solar constructies; 

• Modulaire container- en zorgwoningen;

• Recreatiewoningen en chalets;

• Aanbouw en uitbouw;

• Fundatie van bruggen; 

• Infra objecten;

• Evenementenlocaties;

• Medische- en vluchtelingen opvang;

• Verzakking(en) stabiliseren.
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