
Plaatsingsvoorwaarden schuttingen 

 

VOORBEREIDING: 

• De genoemde prijzen van de schuttingen in de offerte zijn exclusief het verwijderen en 

afvoeren van de oude schutting en of obstakels, tenzij anders vermeldt. 

• Aan weerszijden van de te plaatsen schutting dient 25 cm ruimte vrij te zijn van 

obstakels wanneer wij de schutting komen plaatsen. 

Met obstakels bedoelen wij: straatwerk, puin, funderingen, kabels & leidingen, wortels en 

stronken. Wanneer het niet mogelijk is om aan één zijde van de schutting 25cm ruimte vrij te 

maken (door bijv. een aangrenzende brandgang, borders of een tuinhuis) dient er aan één zijde 

van de schutting 40-50 cm vrij te worden gemaakt. 

• Mocht wij tijdens het plaatsen van de schutting toch tegen obstakels ( definitie obstakels 

zie hierboven ) aanlopen dan zullen wij in overleg deze obstakels moeten verwijderen. De 

kosten hiervoor zullen op regiebasis worden bijgehouden en achteraf berekend worden. 

• Wij horen graag vooraf of er meer dan 20 cm hoogteverschil in de tuin is (van voor naar 

achter of ten opzichte van de buren). Wanneer dit wel het geval is dan is het noodzakelijk 

om het verschil op te vangen met een extra onderplaat. Dit voorkomt dat de schutting in 

contact kan komen met de grond. 

• De (loop)afstand tussen de te plaatsen schutting en onze aanhanger dient minder dan 50 

meter te zijn in verband met de zware materialen. 

Indien de bereikbaarheid van de te plaatsen schutting beperkt is graag vooraf aangeven zodat 

we samen naar een eventuele oplossing kunnen kijken. 

 

OVERIGE: 

• Op plaatsen waar de palen niet in de grond kunnen in verband met de fundering, zoals 

bij het woonhuis en/of de schuur, zullen wij de schutting met bevestigingsmateriaal 

direct aan de muur bevestigen. De onderplaat wordt, wanneer nodig, met een u-profiel aan 

de muur bevestigd. 

• Om verzakkingen te voorkomen adviseren wij altijd om de palen in sneldrogend beton te 

zetten. Zonder sneldrogend beton bij de palen geven wij geen garantie op het verzakken en 

scheef staan van de schutting. 

• De schermen worden niet strak tegen te palen aan geplaats. Dit is, ten eerste, vanwege het 

bevestigingsmateriaal wat tussen de paal en het scherm zit. En ten tweede vanwege de 

bijnodige werkingsruimte van het hout. 

• De genoemde prijzen in de offerte zijn exclusief het naderhand terugleggen / aanhelen 

van de bestrating. Dit kunnen wij wel verzorgen op regiebasis. Dit houdt in dat de kosten 

hiervoor achteraf zullen worden berekend. 

• De genoemde prijzen in de offerte zijn exclusief de grond afvoeren. Dit kunnen wij wel 

verzorgen op regiebasis. Dit houdt in dat de kosten hiervoor achteraf zullen worden berekend. 

• Schuttingen zullen worden geplaatst zoals deze te zien zijn bij ons in de showtuin tenzij 
anders vermeldt.  

 



GARANTIE: 

• Tuinhout-Centrum BV biedt uiteraard garantie op betonrot en/of houtrot. 

Voorwaarde is dat het hout niet in aanraking komt met de grond en/of beplanting. Mocht er dan 

toch binnen 5 jaar houtrot of betonrot ontstaan neem dan even contact op. 

Wit Kalkuitslag, kleurverschillen en/of verkleuringen horen bij het product en vallen dan ook niet 

onder de garantie.  

• Wij geven geen garantie op: ( uitvallende ) noesten en kwasten, uitzetten en 

krimpen/kromtrekken, hars uitvloeien, ( haar ) scheuren, ruwe plekjes en randen, groene 

vlekken op het hout (wanneer geïmpregneerd) en verschil in kleur en structuur en 

vergrijzing uiteraard. Voor meer informatie betreffende houteigenschappen kunt u dit bij ons 

opvragen. 

• Schade aan kabels en leidingen worden niet door ons vergoed. Deze dienen aan de kant te 

liggen op het moment dat wij de schutting komen plaatsen. 

• In geval van stormschade kunt u terecht bij uw verzekering. Deze wordt niet door ons 

vergoed.  
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