
tuin

An en Reyn zijn de jonge, dynamis-
che ondernemers achter Binnenste 
BUITEN. Reyn is het technische bre-
in en zijn vrouw An is een gepas-
sioneerde lifestyle specialiste die 
mee denkt met haar klanten om 
hun terras om te toveren tot een 
gezellige, outdoor-leefruimte op 
maat van hun budget en van hun 
persoonlijkheid.

Werken 
en genieten 
in de tuin
Het bedrijf startte jaren geleden 
onder de naam Tuinelectro, een 
naam die voor zich spreekt. Als 
elektro-specialist doktert Reyn in-
telligente en esthetische oplossin-
gen uit voor tuin en terras. Zoals 
tuinverlichting aangepast aan de 
stijl van de woning en de tuin,  in-
bouw-terrasverwarmers, maar ook 
robotmaaiers en andere oplaadbare 
toestellen voor tuinonderhoud van 
het merk Ego. Daarnaast is Reyn 
erkend installateur van laadpalen 
voor onder meer Tesla. 
Door de jaren heen bleef Tuinelec-
tro groeien en besloot An om haar 
boeiende job bij een luxemerk op 
te geven en de winkel voor haar 
rekening te nemen. Ze breidde de 
winkel uit met originele en betaal-
bare deco-objecten voor binnen 
en buiten, design tuinmeubelen in 
diverse prijsklassen en verrassende 
geschenkideeën. Telkens gaat An 
op zoek naar een ideale mix van 

kwaliteit en originaliteit.
Haar grootste voldoening bestaat 
erin om haar klanten gelukkig te 
maken. Ze kent dan ook al haar 
klanten bij naam. Geen wonder dat 
veel klanten ondertussen vrienden 
geworden zijn.

Kwaliteit 
en creativiteit
“Binnenste BUITEN is méér dan een 
winkel, het is een laagdrempelige 
plek waar de klant centraal staat. 
“We luisteren en denken mee met 
de klant en bieden advies op maat. 
De beste keuze hoeft daarom niet 
de duurste te zijn,” zegt An.
“Bij ons kan je zowel terecht voor 
een leuke vaas van 20 euro als voor 
een totaalproject.
We werken ook vaak samen met 
tuinaannemers.
Een degelijk en weldoor-
dacht verlichtingsplan  

Een stijlvolle inrichting beperkt zich al lang niet meer tot het inter-
ieur alleen. Bij Binnenste BUITEN  in Hillegem krijgen uw terras en 
tuin evenveel aandacht als de binneninrichting van uw huis. 

Het bedrijf biedt een unieke mix van technische oplossingen en 
originele lifestyle.

voor tuin, terras en oprit kan im-
mers een mooie meerwaarde be- 
tekenen voor je woning en laat toe 
om zomer en winter van je tuin te 
genieten. Maar niet alles hoeft in-
gebouwd te zijn, je kan ook met 
oplaadbare lampen gezellige hoek-
en creëren.”

Duurzaam aanbod
Binnenste BUITEN heeft een mooi 
aanbod van tuinmeubelen  en -deco-
ratie in diverse stijlen en prijsklassen.
De hoogwaardige Belgische col-
lecties Gommaire en Jardinico, het 
uitgepuurde Deense label Houe, de 
betaalbare vuurkorven van Höfats 
en de kleurrijke collectie van Fatboy 
zijn slechts een greep uit het ruime 
aanbod.

Aangezien de nadruk ligt op duur- 
zaamheid, zijn ecochèques  

zeker welkom. 

Provincieweg 449 - 9550 
Hillegem - 09 361 29 36 

Parking achteraan

www.binnenstebuitenshop.be Volg ons op Facebook / Instagram

Binnenste BUITEN by Tuinelectro

Originele lifestyle en techniek 
voor tuin en terras


