
Haneveer bvba
Wiekenweg 15  I  Baarle-Hertog  

T +32(0)14 - 69 00 00  I  www.haneveer.be 

Openingsuren showroom:
Maandag - vrijdag:  9.00 - 12.00 

en 13.00 - 17.00 uur
Zaterdag:  10.00 - 15.00 uur
Op afspraak buiten de openingsuren.

Ramen en deuren

Overkappingen

Rolluiken

Zonwering

Sectionaal poorten

Vorig jaar januari startte Haneveer BVBA in 
Baarle-Hertog met de bouw van een nieuwe 
toonzaal; in oktober namen de medewerkers 
hun intrek in de nieuwe ruimten. Er moet nog  
wel wat gedaan worden aan de afwerking 
hier en daar, maar op zaterdag 17 maart  zal 
dat zeker gerealiseerd zijn. Dan is iedereen 
uitgenodigd tussen 10.00 en 16.00 uur om 
een kijkje te nemen in de nieuwe toonzaal 
en kantoren aan de Wiekenweg 15. Bij de 
organisatie van de feestelijkheden rondom de 
opening, realiseerde men zich dat het bedrijf 
dit jaar ook 50 jaar bestaat. Reden om er echt 
een feestje van te maken!

Het bedrijf dat in 1968 is gesticht door Ad 
Haneveer, begon als schrijnwerkerij met de 
vervaardiging van raamkozijnen en deuren 
die door de timmerman zelf gemaakt werden. 
Inmiddels is Haneveer BVBA uitgegroeid tot 
een modern bedrijf dat voor ramen en deuren 
samenwerkt met Profel en Profel Expert is. 
Buiten dat is het aanbod uitgebreid met 
terrasoverkappingen, rolluiken, zonwering 
en sectionaalpoorten van het prestigieuze 
merk Verano. De nieuwe toonzaal op de 
plaats van de vroegere buitenshowruimte, 
meet 800 vierkante meter! In totaal met 
de oude showroom erbij is er nu 1000 m2 
verkoopruimte.

50 Jaar succes
Doorheen de jaren is het bedrijf steeds 
gegroeid en uitgebreid. Vakmanschap 
én kwaliteit stonden steeds centraal in de 
dagelijkse bedrijfsvoering.  Werden in 1968 
alle ramen en deuren nog door Ad Haneveer 
zelf gemaakt; inmiddels is er een hele 
ploeg medewerkers voor verkoop, plaatsing 
en service. Het bedrijf verhuisde naar de 
Wiekenweg. Zoon Marc Haneveer nam een 
aantal jaren geleden de zaak over en er 
volgde een heroriëntatie. Niet alle producten 

worden meer zelf gemaakt, maar men 
werkt nauw samen met kwaliteitsbedrijven 
zoals Profel voor ramen en deuren van 
hoogwaardige materialen. Haneveer mag 
zich Profel Expert noemen; een titel die 
slechts een beperkt aantal dealers voeren.  
Als u dat wenst komt de adviseur vrijblij-
vend bij u thuis langs en luistert naar uw 
ideeën. Hij bekijkt dan meteen ter plaatse 
de mogelijkheden. Naast het esthetische 
aspect, zorgt een vernieuwing van uw 
buitenschrijnwerk ook voor een flinke 
besparing op uw energiefactuur en voor een 
verhoogde veiligheid van uw woning. Of het 
nu gaat om PVC, aluminium, hout of een 
combinatie van deze materialen.

Verano
Bij Haneveer concentreert men zich 
volledig op 5 bedrijfspeilers: ramen en 
deuren, rolluiken, terrasoverkappingen, 
buitenzonwering en sectionaal poorten. 
Binnen al deze pijlers kunt u als klant rekenen 
op een totaalservice. Dat geldt zowel 
voor nieuwbouwwoningen, verbouwingen 
als renovaties. Zonwering, rolluiken, 
screens, terrasoverkappingen, sectionaal 
poorten, kortom het buitenleven, is er later 
bijgekomen. In de loop der jaren namen 
deze producten een enorme vlucht, en 
Marc Haneveer stapte daar tijdig in. De 
samenwerking met het Belgisch/Nederlandse 
bedrijf Verano zorgt voor een kwalitatief 
hoogstaand aanbod. Haneveer BVBA is 
Verano Privilege dealer wat niet alleen 
uitstekende service betekent maar ook 
scherpe aanbiedingen qua prijs. Neem 
alvast een voorproefje door op de website 
te kijken: prachtige foto’s tonen bijvoorbeeld 
terrasoverkappingen met lamellendak of 
pvc vouwdoek. Maar ook zonwering voor 
binnen en buiten is er in vele uitvoeringen. 
Of rolluiken voor meer privacy en ook 
energiebesparing.

Nieuwe toonzaal
Met de nieuwe toonzaal heeft Haneveer meer 
ruimte om alle modellen die voorheen ook 
deels buiten stonden opgesteld, binnen te 
showen. Dat geeft een betere beleving voor u 
als klant. Het nieuwe gebouw kenmerkt zich 
door transparantie, veel glas en licht zodat 
alle getoonde producten optimaal tot hun 
recht komen. Er is hout in verwerkt, om een 
knipoog naar de schrijnwerkerij te geven, 
daar waar alles mee begon voor Haneveer 
BVBA. De vloer is donker, de ruimte hoog en 
modern. Over alles is drie keer nagedacht. 
Het gebouw is vóór de oude showroom 
gebouwd; die is nog intact en in gebruik. 
In korte tijd heeft het bedrijf hiermee een 
metamorfose ondergaan!

Haneveer bestaat 50 jaar 
én opent nieuw pand in Baarle-Hertog

In Baarle-Hertog heeft Haneveer klanten  
uit de driehoek Breda - Tilburg - Turnhout. 

Zowel Nederlanders als Belgen,  
de verdeling is zowat fifty fifty. 

Net als de verdeling over klanten voor  
ramen/deuren en buitenleven.  

Vanwege het 50-jarig bestaan en de  
opening van het nieuwe pand, zijn er 

bijzondere actieweken tot en met 31 maart. 

Ga zeker een kijkje nemen 
tijdens de opening op 17 maart 
tussen 10.00 uur en 16.00 uur, 

want dan staat er een 
gezellig drankje voor u klaar. 

Mocht dat tijdstip u niet schikken, 
loop dan in de maand maart 

een keer binnen, dat is niet alleen  
inspirerend maar vooral lonend!

Fifty Fifty


