


De liefde voor hout is diepgeworteld in ons bedrijf en in onze mensen. Al ruim twee eeuwen lang handelt 
Jongeneel in hout en plaatmateriaal. 

Inmiddels is Jongeneel totaalleverancier van hout en plaatmateriaal en tal van andere bouw materialen en
toebehoren. Voor elke houtgerelateerde klus kunt u bij ons terecht.  

Met onze kwaliteit en vakbekwame en bevlogen medewerkers helpen we u om beter, efficiënter en duurzamer 
te bouwen. Elke dag zetten we ons in om ons credo ‘Jongeneel. Natuurlijk Goed.’ waar te maken. 

Onze beloften zijn:

 NATUURLIJK EEN OPLOSSING VOOR ELKE KLANT.

 NATUURLIJK OP VOORRAAD. ALTIJD OP TIJD.

 NATUURLIJK DICHTBIJ. ALTIJD BEREIKBAAR.

 NATUURLIJK DUURZAAM.
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HOE HET BEGON

Sinds 1797
In 1797 begon Huybertus Jongeneel met de handel in hout. Samen met zijn zoon richtte hij de 
firma Jongeneel & Zoon op en vestigde zich in Utrecht. In de daarop volgende eeuwen is het aantal 
vestigingen fors uitgebreid over heel Nederland. Inmiddels heeft Jongeneel meer dan 45 vestigingen. 

Deli 
In 1971 vond Jongeneel aansluiting bij de N.V. Deli Maatschappij, een toonaangevend handels- en 
distributiebedrijf. Hierdoor zijn de continuïteit en het behoud van de identiteit van de onder-
neming zekergesteld. 

Koninklijk 
Bij ons 200-jarig jubileum in 1997 is Jongeneel het predicaat Koninklijk verleend. Vanzelfsprekend 
zijn we hier trots op. We blijven echter dezelfde nuchtere, harde werkers waar u op kunt bouwen. 

Heuvelman 
In 2013 zijn Jongeneel en Heuvelman Hout samengegaan. Deze combinatie is in staat om zowel de 
aannemerij als de houtverwerkende industrie nog beter te bedienen. Naast de nog uitgebreidere 
bewerkingsmogelijkheden is de flexibiliteit vergroot om zowel ruw als bewerkt hout wereldwijd in 
te kopen. 
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KOPLOPER IN  
DUURZAAM  HOUT

Duurzaam geproduceerd hout levert een actieve bijdrage aan twee omvangrijke wereldvraag-
stukken: tegengaan van wereldwijde ontbossing en reductie van CO2-uitstoot. Met de aankoop 
van duurzaam hout draagt u bij aan het behoud van onze bossen voor de toekomst. 

Duurzaam hout 
Jongeneel streeft ernaar om uitsluitend duurzaam geproduceerd hout te verkopen. Op dit 
moment is maar liefst 93% van ons hout duurzaam geproduceerd. Hiermee is Jongeneel koploper 
in Nederland. Iedere Jongeneel vestiging is FSC- en PEFC-gecertificeerd en kan ook u ondersteunen 
in de realisatie van uw certificering. 

CO2-footprint
Hout levert, in tegenstelling tot alle andere bouwmaterialen, altijd een positieve bijdrage aan de 
CO2-reductie. Ook Jongeneel draagt zelf actief bij aan CO2-reductie. We zijn er dan ook trots op 
dat we inmiddels op trede drie staan van de CO2-Prestatieladder.

CANADA
Western Red Cedar,

geveldelen, boeidelen

BRAZILIË
Underlayment, 

hardhout

GABON
Ocoumé multiplex

CONGO 
Gezaagd hardhout

KAMEROEN 
Gezaagd hardhout

MAROKKO
Ocoumé multiplex

POLEN
Vensterbanken

FRANKRIJK
Hardboard

IERLAND
OSB

ZWEDEN
Geschaafd 
vurenhout FINLAND

Vuren multiplex 
(Pellos), 

betonplexen 

RUSLAND
Berken multiplex

CHINA
Compactplaat, 

betonplex

INDONESIË
Meranti gelamineerd, 
meranti gevingerlast, 

aftimmerhout, 
stapeldorpeldeuren,

ruw hout, deurkozijnen,
tuinhout

MALEISIË
Meranti gelamineerd, 
meranti gevingerlast, 
hardhout multiplex, 

gezaagd hout,
ruw hout, tuinhout

CHILI
Underlayment

SPANJE
Interplex

DUITSLAND
Steigerdelen, 

baddingen

Schaal 1:75.000.000

NATUURLIJK DUURZAAM.

PERFORMANCE JONGENEEL
HOE WE HET DOEN IN DE WERELD VAN HET HOUT

Betreft het percentage verantwoord hout uit het totale assortiment van  
Jongeneel en niet individuele producten of productgroepen.

Jongeneel
Bron: Jongeneel-data zoals
doorgegeven aan de VVNH

Marktgemiddelde NL
Bron: Probos 2013/2

PEFC/30-32-098

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl
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OVERAL AANWEZIG

NATUURLIJK DICHTBIJ. ALTIJD BEREIKBAAR. 
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Landelijk netwerk 
Jongeneel heeft meer dan 45 vestigingen, verspreid over het land. Er is dan ook altijd een vestiging bij  
u in buurt. Op werkdagen bent u tussen 7 en 17 uur van harte welkom. 

Jongeneel+ 
Jongeneel+ is een one-stop-shop voor elke houtgerelateerde klus met een compleet en uitgekiend 
assortiment en heeft een vernieuwde uitstraling. Deze nieuwe formule wordt de norm van Jongeneel 
en in de loop van de tijd rollen we deze formule landelijk uit.

Kenniscentra 
In het land richten we meerdere Kenniscentra in, waarin we de kennis van onze specialisten bundelen. 
Specialisten op het gebied van hout en plaatmateriaal, deuren, daken, gevels, isolatie en afbouw 
geven u antwoord op alle vragen over onze producten, materialen en hun toepassingen. Ook op het 
gebied van regelgeving en innovaties kunt u met uw vragen bij ons terecht. 

Jongeneel.nl
Ook online zijn we altijd bereikbaar. Onze producten zijn via de website te bestellen, voor optimaal 
bestelgemak. Daarnaast vindt u al uw orders en facturen online terug. Verder kunt u diverse  
verwerkingsvoorschriften en (technische) informatie over onze producten raadplegen. 



pluggen 

deurbeslag 

touw 

sjorbanden 
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verlichting 

lood 

EPDM 

zagen 
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lakken 

latex 

grondverf 

kwasten

vulmiddel 

PVC 

tochtstrippen 

sierbeslag 

reiniging

BREED EN DIEP 
ASSORTIMENT  

Hout en plaatmateriaal 
Als specialist in hout en plaatmateriaal bieden wij daarin vanzelfsprekend 
een breed en diep assortiment. Van een standaard balk tot aan de meest 
excentrieke houtsoorten: het meeste hebben we op voorraad. En wat niet op 
voorraad is, kunnen we snel leveren.

Isolatie, gevels, deuren en nog meer
Naast ons houtgerelateerde assortiment, kunt u bij ons ook terecht voor alle 
soorten isolatie, daken, gevels, binnenafbouwproducten, deuren en kozijnen. 

Alles voor elke klus 
Dat u vaak meer nodig heeft voor uw klus dan alleen hout, begrijpen wij. 
Daarom is ons assortiment uitgebreid met onder meer gereedschap, 
ijzer waren, verf, lijmen en kitten.

NATUURLIJK OP VOORRAAD. ALTIJD OP TIJD.
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PLAATMATERIAAL

Onze expertise op het gebied van plaatmateriaal komt naar voren in de samen-
stelling van ons assortiment en onze kennis en ervaring. We hebben platen in alle 
mogelijke uitvoeringen en voor elke toepassing. De meeste ervan hebben we op 
voorraad en wat we niet op voorraad hebben, kunnen we u razendsnel leveren. 
Plaatmateriaal kun je op veel verschillende manieren toepassen. Daardoor is de 
keuze voor de juiste plaat niet altijd even eenvoudig. Het kiezen van de juiste 
plaat is één ding, minstens zo belangrijk is een juiste verwerking. We helpen u 
graag op weg met de richtlijnen voor verwerking. Plaatmateriaal van Jongeneel 
betekent het beste advies en de ruimste keuze.
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HOUT

Bij Jongeneel kunt u terecht voor praktisch alle houtsoorten. Als één van de grootste importeurs van Nederland met 
wereldwijde aanvoer, zijn we in staat om tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding te leveren. Jongeneel richt zich 
daarnaast op verantwoord en duurzaam bosbeheer. 
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, houden wij de ontwikkelingen en innovaties in de markt scherp 
in de gaten. Wij delen deze kennis van hout en de nieuwste productontwikkelingen graag met u!

NATUURLIJK EEN OPLOSSING VOOR ELKE KLANT. 



14 15DEUREN 

Als totaalaanbieder en kennispartner op het gebied van deuren, kan Jongeneel u helpen met het kiezen van de juiste deuroplossing. Naast productspecifieke 
en toepassingsgerichte kennis van onze productspecialisten, hebben wij toegang tot een uitgebreid netwerk van merkleveranciers op het gebied 
van deuren en toebehoren. Hierdoor kunnen wij niet alleen putten uit een uitgebreid totaalaanbod voor iedere toepassing, wij hebben ook direct 
inzicht in de actuele voorraad van dit assortiment en kunnen daardoor levertijden aanzienlijk voor u verkorten. Door onze kennis te combineren 
met de juiste contacten, zijn wij in staat om snel te kunnen schakelen en voor ieder deurenvraagstuk de beste oplossing voor u te bieden. 

BINNENAFBOUW 

Ook voor de afbouwfase kunt u terecht bij Jongeneel. Bij de selectie van de leveranciers en afbouw-
producten is niet alleen gekeken naar de prijs maar ook naar de kwaliteit en duurzaamheid. 
Jongeneel heeft zich gespecialiseerd in droge afbouwmaterialen zoals vensterbanken, gips, plinten, 
aftimmerhout en meubelpanelen. Veel van deze producten kunnen we binnen 24 uur leveren of 
kunt u op één van onze 45 vestigingen afhalen. Naast de ruime keuze uit droge afbouwmaterialen 
hebben we natuurlijk ook de toebehoren op voorraad.

Museum Zwolle - Siniat project 2013

NATUURLIJK EEN OPLOSSING VOOR ELKE KLANT. 



GEVELS  

Wij weten als geen ander dat bij het monteren van een gevel meer komt kijken dan het leveren van 
een gevelpaneel. Een belangrijk deel van een geslaagd gevelproject is de voorbereiding. Het voorkomen 
van faalkosten en slimmer werken, kunnen u veel geld besparen. Onze klanten betrekken ons steeds 
eerder in een project, waardoor wij kunnen adviseren op maat. Of het nu gaat om afwijkende 
plaatformaten, bewerkingen, slimme indelingen of wijze van aanleveren, als gevelspecialist zijn 
wij u graag van dienst.

Ons assortiment bestaat uit een uitgebreid pakket producten, van gevelbeplating en boeidelen 
tot sidings. Voor al uw projecten hebben wij de juiste producten in huis, grote A-merken of slimme 
alternatieven. Bovendien kunnen wij veel producten via onze Platerij op maat maken en op het 
juiste moment aanleveren op het werk. 
Naast de basisgevelproducten hebben wij ook alle aanverwante producten in huis, de complete 
achterconstructie, isolatie, technische folies, afwerkprofielen en uiteraard alle soorten bevestigings-
materialen. 
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NATUURLIJK EEN OPLOSSING VOOR ELKE KLANT. 



LATEN BEZORGEN
OF AFHALEN?

Bezorgen 
Om snel door te kunnen met uw klus, zorgen wij voor een snelle levering. Alle orders die u voor  
13.00 uur plaatst, heeft u de volgende werkdag in huis *. Afleveren op een afgesproken tijdstip?  
Of op de vijfde verdieping? Het is allemaal mogelijk. 

Afhalen 
Als afhalen echter uw voorkeur heeft, dan zetten we het op de vestiging voor u klaar. 
Wij leveren hoe en waar u wilt.

NATUURLIJK OP VOORRAAD. ALTIJD OP TIJD. * mits op voorraad en met uitzondering van de Waddeneilanden
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NATUURLIJK EEN OPLOSSING VOOR ELKE KLANT. 

ADVIES OP MAAT 

Wij geloven dat een persoonlijke relatie en een goed advies de basis vormen voor een goede 
samenwerking. We geven graag advies op onze vestigingen, per telefoon via onze Kenniscentra 
maar ook op de bouwlocatie zelf.
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VOOR AL UW BEWERKINGEN  

Voor alle bewerkingen op het gebied van hout en plaatmateriaal bent u bij Jongeneel aan het juiste 
adres. Of het nu gaat om eenvoudig afkorten of verschillende complexe bewerkingen, niets is ons 
te gek. 

Zagen en afkorten 
Op elke vestiging is een platenzaag en afkortzaag aanwezig. Onze medewerkers zagen het hout en 
plaat materiaal graag voor u op maat.

Platerij en Painterij 
Voor de complexere bewerkingen schakelen wij onze eigen Platerij en Painterij in. De gewenste 
maatvoering is zelfs nauwkeurig te realiseren met slechts het aanleveren van CAD bestanden. 
Iedere gewenste vorm van zagen, CNC frezen of boren is mogelijk. Zelfs steenachtige plaatmateriaal-
soorten verwerken we moeiteloos. 

Al onze plaatmaterialen en houtsoorten zijn te voorzien van een (grond)verflaag. Ook leveren we 
voorgelakte of afgelakte halffabricaten. 

NATUURLIJK EEN OPLOSSING VOOR ELKE KLANT. 
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HEUVELMAN HOUT 

Jongeneel en Heuvelman Hout zijn in 2013 samengegaan om zo hun beider specialisme nog meer 
ten dienste te stellen van de houtverwerkende industrie en aannemerij. 

Heuvelman is een van de grootste houthandelaren van Nederland, met eigen naaldhoutinkoop. 
Hierdoor heeft Heuvelman toegang tot niet reguliere bronnen en is het mogelijk afwijkende 
houtsoorten en maten leveren. 

Uitgebreide houtbewerking
Met uitgebreide en moderne houtbewerkingsfaciliteiten kan Heuvelman elke klantspecifieke 
opdracht voor de houtskeletbouw en timmerindustrie uitvoeren, zoals: 

  vingerlassen
  zagen, frezen, schaven, profileren, boren
  zagen van multiplex, stof- en steenachtige platen
  gronden, coaten, verven, lakken
  kanten sealen van platen en panelen

NATUURLIJK EEN OPLOSSING VOOR ELKE KLANT. 
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Heuvelman biedt ook prefab-oplossingen als totaalconcept. 
Voor veel houten bouwdelen is een kant-en-klare oplossing 
mogelijk. Hierbij valt te denken aan bergingen, bekistingen, 
houtskeletbouwelementen, stelkozijnen, rekwerken, 
dakkapellen en luifels. 

Jongeneel en Heuvelman hebben samen veel te bieden voor de 
houtverwerkende industrie; of u nu zelf prefab oplossingen levert, 
schepen bouwt waarin hout wordt verwerkt, complexe mallen maakt 
of houten chalets realiseert, wij hebben natuurlijk een oplossing voor 
elke klant.
 
We begrijpen dat voor u een betrouwbare aanvoer en kwaliteit van 
belang is om uw productieproces niet te verstoren en uw voorraad-
niveaus te optimaliseren. Daarnaast behoort levering van specifieke 
houtsoorten of afmetingen die niet in het standaard assortiment 
zitten, ook tot de mogelijkheden.

PREFAB HOUTVERWERKENDE 
INDUSTRIE

NATUURLIJK EEN OPLOSSING VOOR ELKE KLANT. 
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INFRA

Ook op het gebied van infra heeft Jongeneel inmiddels bewezen een betrouwbare 
partner te zijn. 

Met speciaal opgeleide medewerkers en een specifiek afgestemd voorraad-
assor timent zijn we in staat om grote infraprojecten vakkundig te ondersteunen. 

Met name in betonplex hebben we een breed assortiment. Verder leveren we ook 
aanvullende materialen zoals betonbaddingen, I-liggers, steigerdelen, metselpro-
fielen, betonbruggetjes en EPS blokken als funderingsmateriaal. 

NATUURLIJK EEN OPLOSSING VOOR ELKE KLANT. 
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A2-Avenue, Maastricht

Coentunnel, Amsterdam

Waalbrug, Nijmegen
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Binnen de bouw neemt de afbouwfase een bijzondere plaats in. Vakmanschap, materiaalkennis en planning zijn 
termen die, in de juiste mix, zorgen voor een goed eindresultaat. 

Jongeneel Projecten is een afdeling binnen Jongeneel die advies, planning en handling van afbouwprojecten 
verzorgt. Het geheel van een dergelijk project uitbesteden ontneemt een groot aantal zorgen. Zeker als u hiermee uw 
eigen risico beperkt en u de zekerheid heeft dat specialisten u helpen met de uitvoering. 

We hebben veel  ervaring op het gebied van grootschalige projecten en zijn sterk in architectonisch vakmanschap, 
conceptueel vernieuwende projecten en materialiseren van onconventionele gebouwen. 

JONGENEEL PROJECTEN

NATUURLIJK EEN OPLOSSING VOOR ELKE KLANT. 
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WWW.JONGENEEL.NL

JONGENEEL ALKMAAR (072) 541 05 41 ◆ JONGENEEL ALPHEN AAN DEN RIJN  (0174) 430 511 ◆ JONGENEEL AMSTERDAM (020) 682 58 05 ◆ JONGENEEL APELDOORN (055) 368 28 00 ◆ JONGENEEL ARNHEM (026) 362 90 21 
◆ JONGENEEL ASSEN (0592) 338 555 ◆ JONGENEEL BERGEN OP ZOOM (0164) 265 936 ◆ JONGENEEL BREDA (076) 587 92 87 ◆ JONGENEEL COEVORDEN (0524) 517 722 ◆ JONGENEEL DEN BOSCH (073) 612 32 01   
◆ JONGENEEL DEN HAAG BINCKHORST (070) 339 95 11 ◆ JONGENEEL DEN HAAG DE WERF (070) 375 45 56 ◆ JONGENEEL DEN HELDER (0223) 661 730 ◆ JONGENEEL DEVENTER (0570) 500 600 ◆ JONGENEEL DORDRECHT 
(078) 618 27 55 ◆ JONGENEEL EINDHOVEN ◆ (040) 211 50 90 ◆ JONGENEEL ENSCHEDE (053) 480 22 22 ◆ JONGENEEL GRONINGEN (050) 319 28 88 ◆ JONGENEEL HAARLEM (023) 518 34 44 ◆ JONGENEEL HENGELO  
(074) 291 90 65 ◆ JONGENEEL LEIDEN ◆ (071) 522 61 51 ◆ JONGENEEL LICHTENVOORDE  (0544) 372 252 ◆ JONGENEEL MAASTRICHT (043) 601 81 70 ◆ JONGENEEL MOERDIJK (0168) 412 450 ◆ JONGENEEL NIJMEGEN 
(024) 377 20 17 ◆ JONGENEEL OSS (0412) 648 755 ◆ JONGENEEL POELDIJK (0174) 241 900 ◆ JONGENEEL ROERMOND (0475) 340 040 ◆ JONGENEEL ROTTERDAM (010) 283 36 36 ◆ JONGENEEL SCHIEDAM (010) 204 05 06 
◆ JONGENEEL SITTARD (046) 451 55 44 ◆ JONGENEEL SNEEK (0515) 412 888 ◆ JONGENEEL SPANKEREN (0313) 414 317 ◆ JONGENEEL STEENWIJK (0521) 512 188 ◆ JONGENEEL TERNEUZEN (0115) 613 655 ◆ JONGENEEL 
TIEL (0344) 613 957 ◆ JONGENEEL TILBURG (013) 543 46 80 ◆ JONGENEEL UTRECHT HET HOUTEN HART (030) 233 09 30 ◆ JONGENEEL UTRECHT LAGE WEIDE (030) 248 97 97 ◆ JONGENEEL VENLO (077) 324 10 80  
◆ JONGENEEL WOERDEN ◆ (0348) 412 032 ◆ JONGENEEL ZAANDAM (075) 612 60 40 ◆ JONGENEEL ZWAAGDIJK (0228) 512 177 ◆ JONGENEEL ZWOLLE (038) 467 1777 ◆ JONGENEEL PROJECTEN (030) 234 63 47 
◆ KENNISCENTRUM ALKMAAR (072) 541 05 23 ◆ KENNISCENTRUM TILBURG (013) 462 74 60 ◆ KENNISCENTRUM ZOETERMEER (079) 360 12 00  ◆ KENNISCENTRUM ZWOLLE (038) 467 15 53 ◆ KENNISCENTRUM VENLO 
(077) 324 10 89

NATUURLIJK EEN OPLOSSING VOOR ELKE KLANT.
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