Plaatsingsvoorwaarden Tuinhuizen en overkappingen
Alvorens het tuinhuis te plaatsen, zijn er een aantal werkzaamheden die verricht dienen te worden.
Uiteraard kunnen wij deze werkzaamheden compleet voor u verzorgen.
•

•

•
•

VOORBEREIDING:
Op de plaats waar het tuinhuis komt te staan dient een zandpakket van minimaal 30 cm
te liggen. Hierbij is het van belang dat het zandpakket puur vulzand is en dat het geheel
goed is afgetrild. LET OP: bij extreme regen dient het zandpakket met zeil afgedekt te
worden zodat het geen drijfzand wordt.
De reden dat er gebruik wordt gemaakt van zand, in plaats van zwarte grond / klei grond, is dat
zwarte grond / klei grond niet kan worden verdicht. Op den duur zal zwarte grond onder het
tuinhuis wegspoelen, met als gevolg dat de fundering wegzakt. Het tuinhuis kan dan scheef
komen te staan/ verzakken.
Onder het tuinhuis dienen de betonbanden en/of poeren waterpas te worden geplaatst.
Dit zorgt ervoor dat het tuinhuis recht geplaatst kan worden en dat het een goede fundering
heeft. Indien de betonbanden niet waterpas staan, kan het tuinhuis op één punt gaan hangen
met alle gevolgen van dien.

ONDERHOUD:
Om de levensduur te verlengen kunt u het tuinhuis beitsen of schilderen.
Lariks Douglas kan niet worden geschilderd of geïmpregneerd ( wel gebeitst ). Daarom
zijn de in kleur gespoten planken die wij aanbieden altijd van vurenhout.

OVERIG:
•
•
•

•

•

•

U dient tijdig aan te geven of er beperkingen zijn om met de wanden / materialen in de
tuin te kunnen komen (bijvoorbeeld een doorloophoogte van een poort). Dit is voor de
voorbereiding van belang i.v.m. het maken van de wanden in de fabriek.
Tuinhuizen en of overkappingen zullen worden geplaatst zoals deze te zien zijn bij ons in
de showtuin tenzij anders vermeldt.
LET OP: Op een plat dak kan water blijven staan, wilt u dit voorkomen dan kunt u kiezen
voor en plat dak MET afschot tegen een MEERPRIJS.

GARANTIE:
Tuinhout-centrum biedt garantie indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en
het grondwerk en het plaatsen van het tuinhuis door ons is verzorgd.
Indien u ervoor kiest om het grondwerk zelf te verzorgen en/of het tuinhuis zelf te plaatsen, dan
kunnen wij hierop geen garantie bieden.
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 geimpregneerd ) en verschil in kleur en structuur en
vergrijzing uiteraard. Voor meer informatie betreffende houteigenschappen kunt u dit bij ons
opvragen.
In geval van stormschade kunt u terecht bij uw verzekering. Deze wordt niet door ons
vergoed.
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