PLAATSINGSVOORWAARDEN &
VOORBEELD SCHUTTINGEN

KP TIMMERWERKEN B.V.
Kerkstraat 115 – 7011ck - Gaanderen

PLAATSINGSVOORWAARDEN
Voor te bereiden door klant.
Voor het plaatsen van de schutting hebben we een werkruimte van ongeveer 50 centimeter breedte
nodig. Dit kan aan 1 zijde 50 centimeter zijn of aan beide zijden 25 centimeter. De schuttingbaan
dient vrij van obstakels te zijn; zoals straatwerk, funderingen, puin/beton, wortels, bomen en
leidingwerk in de grond. Uiteraard dient de oude schutting ook te zijn verwijderd, tenzij anders
overeengekomen. Eventuele grond die voor het plaatsen van de schutting is verwijderd dient
minimaal 1 meter van de schuttingbaan afgevoerd te worden en ligt niet in de looppaden van het
montageteam. Aan weerszijden van de betonplaten van de schutting dient de grond idealiter
ongeveer even hoog te zijn aangewerkt; indien dit niet het geval is kan dit drukverschil opleveren. Dit
probleem is op te lossen door vooraf L-blokken te stellen of de grond aan beide zijden te egaliseren.
TIP: mochten er voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk zijn, zoals bijv. het verwijderen van een
conifeer of oude betonresten in de schuttingbaan én wilt u dit uitbesteden? Wij hebben persoonlijk
goede ervaringen met Jordy Elferink Grondwerkzaamheden (06-16842505 of info@jordyelferink.nl).
Indien onze schuttingbouwers een gevaarlijke situatie aantreffen of indien de schuttingbaan niet
(voldoende) voorbereid is door de opdrachtgever, wordt dit kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever.
Hierop kan in overleg besloten worden om tegen uurcalculatie (meerwerk) alsnog de baan bouwrijp
te maken. Indien dit qua planning niet direct mogelijk is, zal er een nieuwe afspraak ingepland
worden. Afhankelijk van de drukte en capaciteit, zal dit enkele weken of maanden later plaatsvinden.
De opdrachtgever kan er uiteraard ook voor kiezen alsnog zelf het terrein aan te passen en de
montagedatum te verplaatsen. Wanneer er besloten wordt de afspraak om de bovengenoemde
redenen te verzetten zullen hiervoor de voorrijkosten in rekening worden gebracht.

Uitzetten van de schutting.
Wanneer wij aankomen dient de opdrachtgever aanwezig te zijn in verband met het bepalen van de
exacte plaats van de schutting. Zowel de plaats als de hoogte worden in samenspraak met de
opdrachtgever bepaald. Vervolgens plaatst het montageteam de schutting op de door de
opdrachtgever aangewezen plaats. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aangeven van
eventueel aanwezige kabels en leidingen in de grond. Hiervoor kan de opdrachtgever contact
opnemen met KLIC. Mocht het geval zich voordoen dat bij graafwerkzaamheden schade ontstaat aan
kabels en/of leidingen dan kan KP Timmerwerken B.V. hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Plaatsing van de schutting
Het montageteam krijgt van de opdrachtgever de beschikking over de kortst mogelijke route naar de
werklocatie en een vrije doorgang. Dit in verband met de zware lichaamsbelasting van de zware
(beton-)schuttingmaterialen. De schuttingpalen worden met veel zorg te lood en aan het draad
gesteld. Echter bij het beton-schuttingsysteem is een afwijking van een millimeter acceptabel, gelet
op de zware lichamelijke belasting tijdens het verzetten van de betonpalen op de monteurs. Het
beton-schuttingsysteem bouwt als een systeem in elkaar, waardoor een betonpaal of plaat achteraf
vervangen ingewikkeld is. Mocht u vooraf een betonpaal of plaat zien die u onacceptabel vind, geef
dit dan alstublieft vooraf aan (i.p.v. achteraf), dan kan deze nog gemakkelijk omgeruild worden.
Een minuscuul haarscheurtje of luchtbelletje is onvermijdbaar bij een natuurproduct zoals beton.
Hout werkt en zelfs de geïmpregneerde houten tuinschermen kunnen haarscheurtjes vormen en
hierop geven wij geen garantie. Uiteraard zullen wij bij grove scheuren de planken vervangen. De
tuinschermen plaatsen wij verticaal en bovenop de betonplaat. Hierdoor heeft de schutting extra
stabiliteit en heeft de wind er minder vat op. De verticale plaatsing zorgt voor een optimale
afwatering. Uiteraard is horizontale plaatsing op verzoek van de klant ook mogelijk. Tussen een
betonpaal en een tuinscherm zit een kiertje van +/- 5mm. Dit komt door de dikte van het beugeltje.
TIP: Verduurzaam uw Douglas schutting met Douglasolie voor een extra lange houdbaarheid.

Betonpalen plaatsen wij +/- 70 centimeter diep onder het maaiveld en storten wij aan met
betonmortel. Onze ervaring leert dat de fundering van de woning regelmatig uitsteekt, waardoor de
betonpalen bij de fundering van de woning ingekort moeten worden en er daarmee wordt ingeleverd
op stabiliteit. Dit is de reden dat wij standaard starten of eindigen bij een woning of schuur zonder
betonpaal; maar met een tuinscherm met muurbeugels. LET OP: wilt u toch liever een betonpaal bij
de woning en/of schuur? Geef dit dan op voorhand aan, dan zorgen wij dat deze geplaatst worden!
De planken op onze tuindeuren worden evenredig verdeeld, voor zo min mogelijk inkijk. Echter kan
deze licht afwijken van de verdeling van de planken op de tuinschermen. De tuindeuren worden bij
voorkeur ruim afgehangen, zodat het slot zo soepel mogelijk loopt. Uiteraard kan het hout op het
stalen frame van de tuindeuren gaan werken, alsmede het kozijnhout. De tuindeuren zijn eenvoudig
bij te stellen via de scharnierpunten. Dit kunnen wij u uiteraard demonstreren op de montagedatum.

Garantie
Wij geven 1 jaar garantie op de montage van onze KP-schuttingen. Onder onze garantie vallen
productiefouten, houtrot, grove scheuren in het materiaal, het plotseling kapot springen van
betondelen en het niet waterpas plaatsen van de schutting. Uiteraard kunt u ons ook bellen als uw
schuttingdeur klemt en u er niet uitkomt deze zelf te stellen. Als wij in de buurt zijn zullen wij de
schutting kosteloos voor u nalopen. LET OP: stormschade, verzakkingen van de ondergrond en
verkleuring van materialen door weersinvloeden en zon vallen niet onder onze montage garantie.

Betaling
Betaling geschiedt direct na oplevering.
U kunt in onze bus per PIN betalen of contant.
Wanneer u een voldaan factuur wenst voor bijvoorbeeld het bouwdepot of de splitsing met uw
buren, stuur ons dan een bericht, dan zorgen wij dat de voldaan factuur z.s.m. verstuurd wordt.
Wanneer u een schutting besteld exclusief montage dan dient het bedrag voor de geplande
leverdatum overgemaakt te worden op NL72.RABO.0148.9410.95 t.n.v. KP Timmerwerken B.V.

INSPIRATIE nodig?
Op de volgende pagina’s staan voorbeelden van de meest
voorkomende KP-schuttingen getoond.
Meer informatie? Neem gerust contact op via info@kptimmerken.nl of via WhatsApp 06-58865511.
Vrijblijvend langskomen en de materialen bekijken kan natuurlijk ook. U bent altijd en zonder
afspraak welkom van maandag t/m zaterdag van 8.00 – 17.00 uur. KP - Kerstraat 115 – Gaanderen.

19-planks (17 + 2 dwarsliggers) geïmpregneerde schutting met afdeklat i.c.m. afgeronde kop betonpalen en platen (antraciet)

21-planks (19 + 2 dwarsliggers) geïmpregneerde schutting met afdeklat i.c.m. afgeronde kop betonpalen en platen (antraciet)

19-planks (17 + 2 dwarsliggers) geïmpregneerde schutting met afdeklat inclusief aflopend gedeelte i.c.m. afgeronde kop betonpalen en
platen (antraciet

13-planks (11 + 2 dwarsliggers) Red Class schutting met afdeklat i.c.m. afgeronde kop betonpalen en platen (antraciet)

21-planks (11 + 2 dwarsliggers) Red Class schutting met afdeklat i.c.m. afgeronde kop betonpalen en platen (antraciet)

15-planks (11 + 2 dwarsliggers) Red Class schutting inclusief gaasschermen i.c.m. afgeronde kop betonpalen en platen (antraciet)

13-planks (11 + 2 dwarsliggers) Red Class schutting i.c.m. afgeronde kop betonpalen en platen (antraciet)

15-planks (13 + 2 dwarsliggers) Douglas schutting i.c.m. afgeronde kop betonpalen en platen (antraciet)

13-planks (11 + 2 dwarsliggers) Douglas schutting, inclusief Douglas poort i.c.m. piramide kop betonpalen en platen (antraciet)

15-planks (13 + 2 dwarsliggers) Douglas schutting i.c.m. ronde kop betonpalen en platen (antraciet)

19-planks (17+2 dwarsliggers) zwart geïmpregneerde schutting, inclusief poort i.c.m. ronde betonpalen en platen (grijs)

Rotsmotief betonplaten

Ronde kop betonpalen grijs

Ronde kop betonpalen antraciet

21-planks Red Class

Grijze betonplaten

Piramide kop betonpalen grijs en antraciet

Afdekkap piramide Red Class (ook op voorraad in grenen)
Diamantsysteem palen en platen antraciet

Maatwerk houten schutting met hardhouten palen en geïmpregneerde grenen planken.

Maatwerk houten schutting met zwart zweeds rabat en Douglas palen.

Maatwerk schutting met Douglas zweeds rabat i.c.m. afgeronde kop betonpalen en platen (antraciet)

Red Class dubbele poort

Schuttingpoorten op stalen frame Geïmpregneerd

Zwarte poort met hardhouten palen

Douglas poort

Red Class poort

