
Als paardeneigenaar zijn er allerlei mogelijkheden om uw paarden te huisvesten. Iedereen geeft graag zijn eigen  
invulling aan de bouw van een eigen trainingsaccommodatie of stal met paardenboxen. Elk erf heeft zijn eigen  
mogelijkheden en beperkingen. Dat hebben wij ondervonden tijdens de projecten die wij inmiddels hebben voltooid.  
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Een nieuwe accommodatie, met stallen. 
Een hele klus en wat zijn de eisen en 
mogelijkheden op het gebied van bouw, 
huisvesting en afwerking?  
Het team van TRESFORTE adviseert 
graag in een heel vroeg stadium. Een 

schets is vaak voldoende om duidelijk te 
maken welke (on)mogelijkheden er zijn 
om een accommodatie te bouwen.  
 
Het voordeel bij TRESFORTE is dat u niet 
met diverse partijen om de tafel hoeft. 

Wij gaan er vanuit dat een eventuele 
binnenrijbaan aan wedstrijdafmetingen 
moet voldoen en dat de paardenboxen 
een door u gewenste afmeting moeten 
hebben. Daar “bouwen” wij de hal over-
heen, daarbij rekening houdend met 

opgegeven afmetingen, gewenste deu-
ren, ramen, wasplaats, zadelkamer, 
looplijnen etc.  
Het resultaat is een naadloos gebouw en 
afwerking van een hoog niveau. Het is 
een mooie werkplek voor u en een fijne 

omgeving voor het paard zoals u dat zelf 
gewenst hebt. 

N I E U W B O U W  

T R A I N I N G A C C O M M O D A T I E  

S T E R K E  P U N T E N  

Oorspronkelijk komen we uit de stallen-
bouw. Agrarische schuren maar ook 
tuinderhallen en bedrijfsloodsen hebben 
we gebouwd. Elk heeft zijn eigen wen-
sen en eisen. Dit gecombineerd met 
meer dan 25 jaar ervaring in het houden 

en opfokken van paarden geeft een 
schat aan ervaring welke we graag bre-
der willen inzetten binnen de paarden-
houderij.  
 
Hoe eerder wij bij uw bouwplannen wor-

den betrokken des te meer kunnen we 
inspelen op uw wensen en de mogelijk-
heden die er zijn.  


