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Veertien jaar geleden kochten Fons en 
Manon hun huis. Door de jaren heen 
knapten ze het stap voor stap op. Dit jaar  
waren de kozijnen en voordeur aan de 
beurt. Vooral de voordeur was aan ver-
vanging toe. Fons: ‘Twee winters geleden 
lag de stuifsneeuw binnen. Dat was het 
teken dat er iets moest gebeuren. Ook 
de ramen, dakkappellen en het hang- en 
sluitwerk hadden hun beste tijd gehad. 
Voor de voordeur hadden we al interesse 
in kunststof, mede omdat je er weinig  
onderhoud aan hebt. Dat wilden we ook 
voor de kozijnen. De vraag was of dat  
financieel haalbaar was.’ Fons en Manon 
concludeerden dat ze er onderaan de 
streep goed aan deden om op kunststof 
over te stappen. Manon: ‘We hebben de 
investering afgezet tegen de kosten om 
het huis nog vier keer te moeten laten 
schilderen. Daarbij verwachtten we dat 
kunststof ook scheelt in stookkosten  
vanwege de hoge isolatiewaarde. En hoe-
wel comfort lastig uit te drukken is in geld, 
vonden we dat ook wat waard.’ 

NIET TE ONDERSCHEIDEN 
VAN HOUT
Voor het vervangen van het hout door 
kunststof schakelden Fons en Manon 
Ploeg kozijnen in. De nieuwe deuren en 
kozijnen mochten geen afbreuk doen 
aan het klassieke karakter van hun 
oude huis. Dankzij de houtnerfstruc-
tuur en een houtlook verbinding zijn de 

nieuwe kozijnen niet te onderscheiden 
van hout. Ook de voordeur past goed in 
het totaalplaatje. Manon: ‘We vonden 
het eindresultaat meteen heel mooi.’ 
Over de samenwerking met Ploeg zijn 
Fons en Manon erg enthousiast. Van 
de offerte – tot op het laatste schroefje  
gespecificeerd – tot de zorgvuldige  
montage. Fons: ‘Ploeg attendeerde ons 
erop dat een aantal oude ramen geen  
latei, een draagbalk boven een raam of 
deur, had. En verzekerde ons ervan hulp te 
kunnen regelen mocht het verwijderen van 
de oude ramen problemen geven. Dat was 
een geruststelling. Nog fijner was het dat 
de monteurs het zó voorzichtig aan gepakt 
hebben dat het allemaal goed ging.’

AUTHENTIEKE  
UITSTRALING
Voor een aantal ramen kozen Fons en  
Manon voor horren en InBlindz:  
zonwering die verwerkt is ín het isolatie-
glas. Dat bevalt heel goed. Waar ze het 
meest van genieten? Manon: ‘De nieuwe 

Redactionele samenwerking 

In de stijl van toen, 
met het comfort van nu
Ook als je het authentieke karakter van een oud huis wilt bewaren 
kun je kiezen voor kunststof kozijnen. Fons en Manon uit 
Weteringbrug lieten de kozijnen en voordeur 
vervangen door kunststof exemplaren die 
perfect bij de klassieke stijl van hun ruim 
honderd jaar oude huis passen.

Ga je ook verbouwen? Ploeg  
kozijnen denkt graag met je mee! 

Ploeg kozijnen
Pesetaweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
(0252) 500 900

voordeur! Die gaat zonder gesjor open.’ 
De deur heeft een kierstandhouder om  
veilig te kunnen luchten. En hij past per-
fect bij de rest van de klassieke woning. 
‘Het leukste is: mensen die hier langs-
komen denken dat we tóch voor hout 
hebben gekozen. Het valt niet op dat we 
kunststof kozijnen en deuren hebben, en 
dat was precies de bedoeling.’

H4 Ploeg kozijnen_YH.indd   19H4 Ploeg kozijnen_YH.indd   19 05-09-2022   15:5105-09-2022   15:51


