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Voorwaarden plaatsen schutting 

Inbegrepen: 
- Werkuren voor het plaatsen 
- Verplaatskosten 
- Beton voor aanstorten van de palen 

 
Niet inbegrepen: 

- Harsoplossing en harsen van de schutting 
- Vrijmaken van de werklijn 
- Coating en aanbrengen van de coating 
- Afkitten naden 

 
Meerwerken worden aangerekend aan 35,00 euro/u 
 
Aanvullende voorwaarden: 

- Begin- en eindpunten van de schutting dienen door de opdrachtgever duidelijk te worden aangegeven. 
- Er dient een parkeerplaats van minimum 10m. te zijn in de onmiddellijke omgeving van het 

bouwterrein. 
- We dienen door de opdrachtgever te worden voorzien van gratis stroom, water en sanitaire 

voorzieningen. 
- Eventuele leidingen of afvoeren dienen vooraf worden aangeduid door de opdrachtgever, zo niet dan 

zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade. 
-  Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan beplanting binnen een meter van de werklijn. 

 
Voorwaarden bouwrijp terrein (CHECK-LIST) 

- Allereerst is de bereikbaarheid van de bouwplaats belangrijk en geldt er standaard een maximale 
loopafstand van ca. 25 meter van de openbare weg (waar de vrachtwagen de bouwmaterialen lost) 
naar het eerste punt van het bouwwerk. 

- Indien het horizontaal transport door woning, garage of andere ruimtes moet worden aangevoerd 
zullen hiervoor andere afspraken gemaakt moeten worden. Dit geschiedt op risico van de 
opdrachtgever. (Zorgen voor bijv. het verplaatsen van meubelen en afdekken van de vloer). 

- Het bouwterrein dient vlak (nagenoeg waterpas) te zijn en vrij van obstakels, zowel boven de grond als 
onder de grond, tot maximaal 70cm diepte onder maaiveld(=0 peil). 

- Na het verwijderen van oude schuttingen, muren of bomen (bijv. coniferen) is het belangrijk dat de 
grond weer aangevuld is met schone grond of zand. (schoon is zonder puin en wortels). 

- De bodemgesteldheid is zeer belangrijk voor het plaatsen van betonnen of houten palen. d.w.z. dat de 
ondergrond stevig moet zijn; aangetrild of aangereden. Indien er wortels zijn uitgefreesd dient deze 
grond (houtsnippers) verwijderd te worden en te worden aangevuld tot maaiveld. (Na het aanvullen 
dient de grond schoon te worden aangetrild). 

- Rondom het bouwwerk moet voldoende werkruimte zijn voor het aanvoeren en plaatsen van de 
elementen. 

- Tijdens het plaatsen is van belang dat er voldoende stroom (220V) aanwezig is alsmede dat wij gebruik 
kunnen maken van water. 
 
Indien bovengenoemde punten niet in orde zijn vóór dat de schutting of bouwwerk zal worden 
geplaatst zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht, indien onze werkzaamheden stagneren. 

 


