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Beste mevrouw, mijnheer,
We zijn trots om onze vernieuwde catalogus seizoen 2020-2021 aan jou voor te stellen.
Het komende seizoen breiden we ons assor ment uit met tal van nieuwe producten en pakke en.
Hierdoor spelen we nog meer in op jouw wensen.
Naast onze aanbodslijst en catalogus willen we je nog meer bijstaan in een juiste keuze van je omheining.
Daarom hopen we je te kunnen inspireren met onze mooie, authen eke producten in prach ge realisa es.
Waarom kies je voor Naturae?
1. Authen eke producten rechtstreeks van de fabrikant
• De houtsoorten in ons assor ment worden op authen eke manier bewerkt door de meest hedendaagse machines.
• Je biedt je klanten een originele omheining die ze nergens anders vinden.
2. Ruim assor ment, approved by nature
• Keuze uit de houtsoorten kastanje, eik of Robinia.
• Kies voor een grillige of een strakke uitvoering.
• Bijpassende poorten in eik of kastanje voor elke omheining.
3. Duurzaam
• Alle Naturae-houtproducten zijn a oms g uit duurzaam beheerde bossen.
• A ankelijk van de houtsoort, garanderen we een duurzaamheid tot 25 jaar.
4. Flexibel
• Openingsuren afgestemd op jouw werkuren. Zo kan je op volgende momenten bij ons laden:
• maandag tot donderdag: 7u30 tot 17u (a alen bestellingen tot 22u op afspraak)
• vrijdag: 7u30 tot 17u (a alen bestellingen tot 19u op afspraak)
• zaterdag: 9u tot 12u (enkel a alen van bestellingen)
Laat ons op voorhand even weten wanneer je langskomt!
• Kies, keur of reserveer zelf je materialen.
Heb je nog vragen?
Bel ons op het nummer +32 498 33 60 16 of stuur ons een e-mail (hallo@naturae.be).
Surf gerust ook eens naar onze website (www.naturae.be) en volg de laatste nieuwtjes op onze Facebookpagina (@naturae.be).
Met vriendelijke groeten,

Ing. Els Willem
Naturae  Ieperstraat 193  8980 Zonnebeke
+32 498 33 60 16  hallo@naturae.be  www.naturae.be
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

Catalogus natuurhout seizoen september 2020 - september 2021
Bestellingen
•

Bestellingen kunnen enkel worden doorgegeven via mail naar hallo@naturae.be om je een nog betere
service te bieden.

Nieuw vanaf september
•
•

•
•

Nieuw! Vanaf dit seizoen kan je bij ons terecht voor een all-in steunsysteem voor de wijngaard. Hierin
zijn alle materialen inbegrepen die je nodig hebt voor het plaatsen van de steunconstruc e.
Het assor ment wordt uitgebreid met enkele nieuwe producten waaronder:
• Kastanje palen voor de moestuin
• Kastanjepalen tot 5m in verschillende diameters, op bestelling
• Robinia palen met lengte 3m in diameter 10/12 en 12/14
Weet je niet welk type omheining het meest geschikt is? We staan je graag bij met advies om de beste
omheining naar jouw wensen te vinden. Contacteer ons gerust voor meer info.
Zie wat je koopt! Ontvang mooie foto’s van tal van realisa es om jouw klanten nog beter te kunnen
overtuigen. Deze zijn op aanvraag beschikbaar voor elk type omheining.

Kastanjepalen
voor de moestuin
All-in steunsysteem
voor de wijngaard

Robinia
palen met
lengte 3m
diameter
10/12 en
12/14

Kastanjepalen
tot 5m op bestelling
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

Uniek: EERSTE en ENIGE fabrikant van hekwerk in België!!!
Naturae is de eerste en enige onderneming die kastanje fencing in België zelf, in eigen beheer maakt.
Wat betekent dit voor jouw?

Dankzij onze eigen produc e
• is het hekwerk snel
beschikbaar
• ben je zeker van de goeie
kwaliteit
• is het al jd vers van kleur.

De draad is strak
gedraaid rond de
kastanje la en, wat een
mooi en stevig resultaat
oplevert.

Mogelijke hoogtes:
• 50cm
• 70cm (NIEUW)
• 1m
• 1,2m
• 1,5m
• 1,75m

Met tussenafstanden:
• 4 à 5 cm
• 7 à 8 cm
Ook verkrijgbaar als
all-in bouwpakket

Kastanjehekwerk vind je terug bij de all-in bouwpakke en op pagina 6
en bij de kastanje producten op pagina 14 van deze catalogus
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

All-in bouwpakke en - op aanvraag

Bouwpakket Mul func onele tuin- en dierenomheining

Bouwpakket Kastanje hekwerk

Bouwpakket Engelse veldpoort in eik
beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering

Bouwpakket Boomsteun voor de
professionele boomplanter

Bouwpakket Post & Rail omheining
beschikbaar in verschillende uitvoeringen met 2 of 3
liggers

NIEUW Bouwpakket Steunconstruc e voor de wijngaard
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

HOUT
Kastanje palen
Ronde palen gepeld en gepunt
NIEUW: dia 6/8 - lengte 100 cm (*)
dia 6/8 - lengte 120 cm (*)
NIEUW: dia 6/8 - lengte 150 cm (*)
dia 6/8 - lengte 180 cm (*)
dia 6/8 - lengte 200 cm
dia 6/8 - lengte 250 cm
dia 8/10 - lengte 100 cm - type boomkniepaal (*)
dia 8/10 - lengte 120 cm - type boomkniepaal (*)
NIEUW: dia 8/10 - lengte 150 cm (*)
dia 8/10 - lengte 180 cm
(vb. als haagsteun om in te groeien)
dia 8/10 - lengte 200 cm
dia 8/10 - lengte 250 cm
(vb. als boompaal)
dia 10/12 - lengte 180 cm
(ideaal als weidepaal voor gaas 100 cm)
dia 10/12 - lengte 200 cm
(ideaal als weidepaal voor gaas 120 cm)
dia 10/12 - lengte 250 cm
dia 12/14 - lengte 180 cm
dia 12/14 - lengte 200 cm
dia 15/17 - lengte 200 cm (*)
dia 15/17 - lengte 250 cm (*)
palen voor de moestuin (*)
tot 5m lengte in verschillende diameters (*)
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

Gekliefde palen gepeld en gepunt
dia 8/10 - lengte 160 cm
(uit een diameter 15/17, extra kernhout,
ideaal als haagsteun of als paal bij een kastanjeomheining)
dia 10/12 - lengte 180 cm - halfrond (*)
dia 12/14 - lengte 180 cm - halfrond (*)

Halfrond gezaagde palen gepeld en gepunt
Te gebruiken als la enverbinding, wandelgeleiding of
bescherming voor plantenperken
dia 6/8 - lengte 250 cm (*)
dia 8/10 - lengte 100 cm (*)
dia 8/10 - lengte 200 cm (*)
dia 8/10 - lengte 250 cm (*)
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

Robinia palen
Ronde palen gepeld en gepunt
Aantal/pallet
dia 8/10 - lengte 160 cm

100

dia 8/10 - lengte 180 cm

100

dia 8/10 - lengte 200 cm

100

dia 8/10 - lengte 250 cm

100

dia 10/12 - lengte 200 cm

80

dia 10/12 - lengte 250 cm

80

NIEUW: dia 10/12 - lengte 300 cm
dia 12/14 - lengte 200 cm

60

dia 12/14 - lengte 250 cm

60

NIEUW: dia 12/14 - lengte 300 cm
dia 15/17 - lengte 200 cm

50

dia 15/17 - lengte 250 cm

+/- 50

Ronde palen gepeld en gepunt - ‘Super Naturaelijk’

Robinia met grote kromming, +/- 10 cm/m, voor een totaal ongedwongen uitzicht en een nog hogere
landschappelijke integra e.
Aantal/pallet
dia 8/10 - lengte 160 cm (*)

100

dia 8/10 - lengte 180 cm (*)

100

dia 8/10 - lengte 200 cm (*)

100

dia 8/10 - lengte 250 cm (*)

100

dia 10/12 - lengte 200 cm (*)

80

dia 10/12 - lengte 250 cm (*)

80

dia 12/14 - lengte 200 cm (*)

60

dia 12/14 - lengte 250 cm (*)

60

dia 15/17 - lengte 200 cm (*)

50

dia 15/17 - lengte 250 cm (*)

+/- 50

Halfrond gezaagde palen gepeld en gepunt - Enkel verkrijgbaar op aanvraag
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

Robinia palen gepeld en gepunt

Robinia palen gepeld en gepunt - ‘Super Naturaelijk’

Ronde Robinia palen gepeld en gepunt
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

Construc ehout in eik
Kleine grondkeringen
20 x 4 cm - lengte 200 cm (*)
20 x 4 cm - lengte 250 cm (*)
Bijpassende paal 8 x 12 cm - lengte 200 cm (*)

Type borduur of boorplank
Standaard - Variabele breedte
dikte 2cm en lengte 2m (*)
dikte 2cm en lengte 2,5m (*)
Premium - Vaste breedte en/of uitgeselecteerd
dikte 2cm en lengte 2m (*)
dikte 2cm en lengte 2,5m (*)

Type schorsplank - per m2
schorsplank in verschillende breedtes (*)
(ideaal voor het bekleden van een eiken bijgebouw of schuilhok
of om een originele poort mee te maken)

Waterwerken & kleine grondkeringen

Type borduur/boorplank

Type schorsplank
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

Post & rail omheiningen
Halfronde paal in kastanje

Op male prijs-kwaliteitverhouding - maatvast - strak & elegant uitzicht - mooie grijsverkleuring.
dia 15/17 - lengte 200 cm - met 2 x 2 boorgaten (*)
dia 15/17 - lengte 200 cm - met 3 x 2 boorgaten (*)
bijhorende ronde hoekpaal 15/17 - lengte 200 cm aantal graden door te geven (*)

Halfronde paal in Robinia

Hogere duurzaamheid - grilliger - meer naturel uitzicht - donkergrijze pa ne.
dia 15/17 - lengte 200 cm - met 2 x 2 boorgaten (*)
dia 15/17 - lengte 200 cm - met 3 x 2 boorgaten (*)
bijhorende ronde hoekpaal 15/17 - lengte 200 cm aantal graden door te geven (*)
bijhorende ronde eindpaal 15/17 - lengte 200 cm (*)

Rechthoekige paal met afgeschuinde kop

Hogere duurzaamheid - ﬁjnere afwerking - robuuster uitzicht.
15 x 10 cm - met 2 x 2 boorgaten (*)
15 x 10 cm - met 3 x 2 boorgaten (*)
bijhorende rechthoekige hoekpaal (*)

Ligger in kastanje - per lopende meter
dia 10/12 - lengte 250 cm - halfrond GEZAAGD met 2 x spie (*)
Je kiest voor een gezaagde ligger omwille van het strakkere uitzicht of
om er een schrikdraad aan te beves gen.
dia 10/12 - lengte 250 cm - GEKLIEFD met 2 x spie (*)
Je kiest voor een gekliefde ligger voor een volkomen naturel uitzicht.

Ligger in Robinia type octopus - per lopende meter
dia 10/12 - lengte 250 cm - GEZAAGD met 2 x spie (*)
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

Halfronde paal in kastanje

Halfronde paal in Robinia

Rechthoekige paal met afgeschuinde kop

Gekliefde ligger in kastanje
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

Kastanje hekwerk - per lopende meter - EIGEN PRODUCTIE IN BELGIE
Aantal/pallet
Tussenafstand 4/5
hoogte 0,5 m - rol van 10 m - 2x2 getorste draden

8 rollen

NIEUW: hoogte 0,7 m - rol van 10 m - 2x2 getorste draden

8 rollen

hoogte 1 m - rol van 10 m - 2x2 getorste draden

10 rollen

hoogte 1,2 m - rol van 10 m - 3x2 getorste draden

10 rollen

hoogte 1,5 m - rol van 5 m - 3x2 getorste draden

18 rollen

hoogte 1,75 m - rol van 5 m - 3x2 getorste draden

18 rollen

Tussenafstand 7/8
hoogte 0,5 m - rol van 10 m - 2x2 getorste draden (*)

8 rollen

NIEUW: hoogte 0,7 m - rol van 10 m - 2x2 getorste draden (*)

8 rollen

hoogte 1 m - rol van 10 m - 2x2 getorste draden

12 rollen

hoogte van 1,2 m - rol van 10 m - 3x2 getorste draden

12 rollen

hoogte van 1,5 m - rol van 5 m - 3x2 getorste draden

18 rollen

hoogte van 1,75 m - rol van 5 m - 3x2 getorste draden

18 rollen
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

Naturae coverchips
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkleuren mooi grijs
Beschermen jouw planten jdens de zomer, want de bodem blij langer voch g
Beschermen de wortels van jouw planten jdens de winter tegen de vorst
Verhogen het loopcomfort bij joggers op de Finse piste
De perfecte schokdemper in de speeltuin van jouw kinderen
Duurzamer dan houtschors
Beperken de onkruidgroei door de aanwezigheid van looizuur
Maken het gebruik van schadelijke sproeistoﬀen in de winter overbodig
Gemaakt uit Europees natuurhout (eik, kastanje, Robinia)
Zeer duurzame snippers gemaakt uit kernhout
100% natuurlijk en dus ecologisch verantwoord

Bulk
Big bags van 1 of 2 m³
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

METAAL
Draadgaas
Type LIGHT - rol van 50 m

Progressieve tussenafstanden - draaddiameter boven en onder 2,5 mm - tussendraden 1,9 mm
Aantal/pallet
122/15/15

16 rollen

152/19/15
(ideaal als haagsteun)

16 rollen

180/24/15 - BETAFENCE

Type LIGHT - rol van 100 m

Progressieve tussenafstanden - draaddiameter boven en onder 2,5 mm - tussendraden 1,9 mm
Aantal/pallet
100/14/15
(ideaal als haagsteun, omheining voor kleine huisdieren of
tuinomheining met boordplank)

16 rollen

Type HEAVY - rol van 50 m

Progressieve tussenafstanden - draaddiameter boven en onder 3 mm - tussendraden 2,5 mm
Aantal/pallet
100/8/15
124/9/15
(meest gebruikt voor schapen en geiten)
140/11/15
(meest gebruikt voor honden, pony’s en paarden)
200/17/15 (*)

25 rollen
16 rollen
16 rollen
16 rollen

Type SUPER HEAVY - rol van 50 m

Progressieve tussenafstanden - draaddiameter boven en onder 4 mm - tussendraden 3 mm
Aantal/pallet
80/8/15

16 rollen

100/9/15

16 rollen

124/9/15
(meest gebruikt voor varkens, geiten en schapen)

9 rollen

140/11/15

9 rollen

164/12/15

9 rollen
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

Type ‘ﬁx-knot’ - rol van 100 m

Progressieve tussenafstanden - draaddiameter 2,5 mm - hoge treksterkte - type HEAVY
Aantal/pallet
100/8/15

4 rollen

120/9/15

4 rollen

150/11/15

4 rollen

Type ‘ﬁx-knot’

Draaddiameter 3 mm - hoge treksterkte - type HEAVY
Aantal/pallet
120/7/15 - BETAFENCE - rol van 75 m (!!!)
120/11/15 - BETAFENCE - rol van 50 m

Gelast gaas - rol van 25 m
Aantal/pallet
Vierkante mazen - draaddiameter 0,9 mm
mazen 13 x 13 mm - hoogte 610 mm

16 rollen

Vierkante mazen - draaddiameter 1,4 mm
mazen 19 x 19 mm - hoogte 800 mm

16 rollen

Prikkeldraad
Aantal/pallet
dia 2 x 1,7/4/10 - rol van 500 m

Draadgaas heavy

36 rollen

Draadgaas ‘ﬁx-knot’
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

Schrikdraadmateriaal
Aantal/rol
Gladde draad en kabel
Draad - staal gealuminiseerd - 2,5 mm - 25 kg per rol

650 m

Hoogspanningskabel met 2,5 mm vase kern

100 m

Toebehoren
Aantal
Ringisolatoren met doorlopende kern - voor houten palen - per emmer

100 st/emmer

Ei-isolatoren met RVS/inox haak-inclusief RVS/inox schroefoog

1

Hoekrolisolator voor koord en draad - voor houten palen

1

Poortgreep - verschillende modellen
Poortveerset - verschillende modellen

Beves gingsmateriaal
Aantal
Draadspanners
Draadspanner klein - gegalvaniseerd - 10 x 3 cm (l x b) (n°2)
(ideaal voor gladde draad)
Draadspanner groot - gegalvaniseerd - 13 x 5 (l x b) (n°4)
(ideaal voor prikkeldraad)

1
1

Spanveer groot - RVS/inox - voor staaldraad

1

Rotorspanner voor draad en koord

1

Krammen en vijzen
Krammen - doos van 5 kg

1000 st/doos

Lange vijs

1

Plaatsingsmateriaal
Aantal
Eﬃciënt beves gen van draad
Afrasteringstang - mul func oneel

1

Sneller palen plaatsen
Naturae grondboor

1

Naturae buishamer

1

Haspel met troppelversnelling - versnelling 1:3
(om koord of plan ouw op te rollen)

1
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

POORTEN
Engelse veldpoort in eik
Recht model
breedte 1,2 m
breedte 1,5 m
breedte 1,8 m
breedte 2,1 m
breedte 2,4 m
breedte 2,7 m
breedte 3 m
breedte 3,3 m
breedte 3,6 m
Model met boog
breedte 1,2 m (*)
breedte 1,5 m (*)
breedte 1,8 m (*)
breedte 2,1 m (*)
breedte 2,4 m (*)
breedte 2,7 m (*)
breedte 3 m (*)
breedte 3,3 m (*)
breedte 3,6 m (*)

Poort in eik - recht model

Poort in eik - met boog
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

Poortpalen in eik
Met gekruinde kop

10 x 10 cm - lengte 220 cm
15 x 15 cm - lengte 250 cm
(courant gebruikt bij eiken poorten)
17 x 17 cm - lengte 250 cm

Beslag

Set galva hang- en sluitwerk
Enkele poort:
keuze uit veerslui ng of slotgrendel
Complete set voor dubbele poort met overslaande grendel,
steunblok en bajone en
Poorthouder om poorten in open stand vast te klikken

Montage toebehoren
Houtboor spiraal - diameter 22 mm - voor montage eiken poort (*)

Veerslui ng

Poorthouder/Open-poortsteun

Slotgrendel

Set beslag voor dubbele
poort
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

Kastanje poort
Model met kader uit HALFROND hout en gekliefde la en
Eenvoudige, lichte poort
Inclusief complete set gegalvaniseerd beslag voor enkele poort

1 m breedte x 1 m hoogte
1 m breedte x 1,2 m hoogte
1 m breedte x 1,5 m hoogte
1 m breedte x 1,75 m hoogte
1,2 m breedte x 1 m hoogte
1,2 m breedte x 1,2 m hoogte
1,2 m breedte x 1,5 m hoogte
1,2 m breedte x 1,75 m hoogte
1,5 m breedte x 1 m hoogte
1,5 m breedte x 1,2 m hoogte
1,5 m breedte x 1,5 m hoogte
1,5 m breedte x 1,75 m hoogte

Poortpalen in kastanje
dia 10/12 - lengte 180 cm (*)
Rond met vlakke kant, om gemakkelijker beslag te kunnen beves gen
10 x 10 cm - lengte 200 cm
Vierkante paal met gekruinde kop

Beslag
Complete set voor dubbele kastanjepoort
Tuimelslui ng
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

Model met kader uit VOLROND hout en gekliefde la en
Robuuste, stevige poort
Inclusief complete set zwart sierbeslag voor enkele poort

1 m breedte x 1 m hoogte
1 m breedte x 1,2 m hoogte
1 m breedte x 1,5 m hoogte
1 m breedte x 1,75 m hoogte
1,2 m breedte x 1 m hoogte
1,2 m breedte x 1,2 m hoogte
1,2 m breedte x 1,5 m hoogte
1,2 m breedte x 1,75 m hoogte
1,5 m breedte x 1 m hoogte
1,5 m breedte x 1,2 m hoogte
1,5 m breedte x 1,5 m hoogte
1,5 m breedte x 1,75 m hoogte

Poortpalen in kastanje
dia 10/12 - lengte 180 cm (*)
Rond met vlakke kant, om gemakkelijker beslag te kunnen beves gen
10 x 10 cm - lengte 200 cm
Vierkante paal met gekruinde kop

Beslag
Complete set voor dubbele kastanjepoort
Tuimelslui ng
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

Veldpoort in metaal
Type 1: poort met 7 gegalvaniseerde buizen - kleinere
tussenafstand onderaan
breedte 3 m
breedte 4 m
Type 2: uitschui are poort met 5 gegalvaniseerde buizen - hoogte 115 cm
breedte 3 tot 4 m (*)
breedte 4 tot 5 m (*)

Poortpalen in eik
Met gekruinde kop

15 x 15 cm - lengte 250 cm
(courant gebruikt bij metalen poorten)
17 x 17 cm - lengte 250 cm

Beslag
Set hang- en sluitwerk vaste metalen poort
Set hang- en sluitwerk uitschui are metalen poort

Vaste metalen poort

Slot vaste metalen poort

Uitschui are metalen poort
23

Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

Excentriekslui ng - Draadpoort - Draadspanner
Complete set inclusief beugel en oog - standaardmodel
Eenvoudige poort voor landbouw en natuurprojecten
hoogte 1 m
hoogte 1,2 m
hoogte 1,4 m
Complete set inclusief beugel en oog - luxemodel
Elegante, ﬁjn afgewerkte poort voor residen ële toepassingen
Voldoet aan de voorschri en uit de meeste bestekken
hoogte 1,2 m

Excentriekslui ng
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Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afme ngen.
(*) Niet al jd op voorraad

Slagboom - type ‘Bosbareel’
Standaardpakket
Snel en eenvoudig pakket voor een kastanje bareel als toegang tot het bos,
domein of dreef. Bestaat uit 3 steunpalen met diameter 14/16 en lengte 2 m,
1 horizontale ligger met lengte 5 m en 1 sluitbeugel. In open stand plaats je de slagboom op de steunpaal waar je
een V-vorm in de kop van de paal zaagt. (*)
Luxepakket
Dit pakket verschilt van de standaard doordat je de slagboom in open stand in een sluitbeugel kan plaatsen. Je kan
de bareel in twee rich ngen gebruiken.
Bijkomend is de slagboom ook in open stand gesloten, wat het risico op
vandalisme verkleint en de veiligheid verhoogt. De bareel is geﬁxeerd waardoor voetgangers ze niet kunnen verplaatsen. (*)
Extra
Sleutel voor slagboomslui ng (*)
Slot + sleutel voor slagboomslui ng (*)

Klappoort in eik
Klappoort, complete set inclusief poortpalen, spieën,
rubberen geluidsdemplat en galva beslag 1,2 x 1,2 m (*)

Slagboom

Klappoort in eik
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ALGEMENE
VOORWAARDEN
Ar kel 1 – Toepassing

Deze voorwaarden zijn alleen en uitsluitend toepasselijk op al onze verkopen, aannemingen en commerciële handelingen. Behoudens uitdrukkelijke schri elijke aanvaarding zijn tegenstrijdige of andersluidende bedingen uitgaande van onze klanten ons niet tegenstelbaar. Wij verwerpen alle andere algemene voorwaarden, zoals vermeld op
brieven, bestelbons, facturen of welke bescheiden ook uitgaande van onze klanten of leveranciers.
Ar kel 2 – Totstandkoming van het contract
De bestelling van onze koopwaar, werken of aanneming en de aanvaarding van onze oﬀertes door schri elijke ondertekening, is bindend, deﬁni ef en onherroepelijk.
In geval van annula e, behouden wij ons het recht voor, hetweze de uitvoering van de overeenkomst, hetweze de ontbinding ervan te eisen mits schadeloosstelling ten
bedrage van 30% van de koopsom/aannemingssom, onverminderd de vergoeding van de reeds uitgevoerde werken en leveringen of andere schade.
Ar kel 3 – Oﬀertes en ramingen
De ramingen zijn louter vrijblijvend en hoogstens indica ef. De koper kan hieruit geen rechten puren. Alle afme ngen en gewichten worden enkel ten tel van inlich ng en
bij benadering opgegeven. Zij kunnen geen aanleiding geven tot enige betwis ng, noch weigering der werken en leveringen, noch prijsvermindering.
De oﬀertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor onze prijzen evenredig aan te passen, zonder dat dit de klant de aanleiding kan geven de overeenkomst te verbreken.
Onze oﬀertes omva en enkel die presta es en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden, waarbij verondersteld wordt dat zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen, dan deze bij de aanvang aan ons medegedeeld. Bijkomende wensen van onze klanten, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden,
meerwerken, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld is in onze bestekken en oﬀertes is niet in onze prijs inbegrepen.
De oﬀertes zijn 1 maand geldig. Gewijzigde omstandigheden geven aanleiding tot prijswijziging. Wij dragen geen aansprakelijkheid voor fouten te wijten aan fou eve of
onvolledige informa e zoals door onze klanten verscha .
Ar kel 4 – Leverings- en uitvoeringstermijnen / -voorwaarden
Onze opgegeven leverings- en uitvoeringstermijn zijn, behoudens andersluidend beding, louter indica ef. Hieruit volgt dat in geval dat de termijnen niet zouden geëerbiedigd worden, onze klant, noch het contract kan opzeggen, noch ons kan laten vervangen, noch enig recht kan doen gelden op schadevergoeding.
De afname van de koopwaar en het in gebruik nemen van het materiaal, installa e of inrich ng wordt beschouwd als goedkeuring en aanvaarding.
De verkoper garandeert in geen enkel geval de groei, bloei of verdere herneming van de geleverde of geplante planten. De verantwoordelijkheid van de verkoper kan in
geen geval ingeroepen worden bij mislukte verdere cultuur van de geleverde of geplante planten. Hetzij bij uitdrukkelijke andere schri elijke overeenkomst.
Wij behouden ons het recht voor om bepaalde werken en leveringen geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming en dit op onze eigen verantwoordelijkheid.
Wij behouden ons het recht voor om de overeengekomen materialen, zelfs wanneer het merk daarvan vermeld is, te vervangen door gelijkaardige materialen van dezelfde
prijs en kwaliteit.
Ar kel 5 – Vrijwaringsplicht
Onze vrijwaringsverplich ngen m.b.t. gebreken in geleverde goederen strekt zich niet verder dan onze leveranciers, en zijn bovendien onderworpen aan dezelfde beperkingen die deze leveranciers in hun algemene voorwaarden voorzien. Onmiddellijk na uitvoering van onze werken, worden onze klanten geacht de uitvoering van deze werken
en de geleverde materialen na te zien op hun zichtbare gebreken.
Onze aansprakelijkheid, evenals de door ons verscha e waarborg, vervalt indien de door ons geleverde materialen of werken, worden blootgesteld aan abnormale of buitengewone aanwending, -belas ng en –slijtage of indien de klant of welke derde anders dan een aangestelde van onze ﬁrma ook, herstellingen of wijzigingen aanbrengt.
Ar kel 6 – Klachten
Gebeurlijke klachten dienen ons aangetekend binnen de 8 dagen na levering of uitvoering te worden toegestuurd. Na deze termijn worden de gedane leveringen of
uitvoering van werken als aanvaard beschouwd. Binnen dezelfde termijn van 8 dagen na datum van de factuur dienen eventuele factuurprotesten aangetekend te worden
toegestuurd.
Alle werken worden geacht deﬁni ef opgeleverd te zijn binnen een maand na de beëindiging der werken, tenzij er voor die termijn een proces-verbaal van oplevering werd
opgesteld.
De afname van de koopwaar en het in gebruik nemen van het materiaal, installa e of inrich ng wordt beschouwd als goedkeuring en aanvaarding.
In geval wij in bepaalde gevallen aansprakelijk zouden zijn voor niet conforme leveringen, beschadigingen, dan dienen wij enkel de waren te vervangen en kunnen niet aangesproken worden door enige schadevergoeding. De kosten om die vervanging uit te voeren, de laad-, vervoer-, los- en verplaatsingskosten zijn ten laste van de koper. De te
vervangen stukken worden onze eigendom. Een klacht van eender welke aard ook, mag een klant niet als reden doen gelden om zijn betalingen, te schorsen of uit te stellen.
Ar kel 7 – Factura e en betaling
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn onze facturen contant en zonder kor ng (zelfs niet bij vervroegde betaling) te betalen.
Wij behouden ons het recht voor op elk ogenblik aan onze klanten de betalingswaarborgen te eisen die wij noodzakelijk achten.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn onze facturen enkel betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, zonder kor ng, uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum, middels stor ng, overschrijving of in liquiditeiten in handen van een persoon die de vennootschap geldig kan verbinden.
Ingeval van niet-betaling binnen voormelde termijn zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar worden aangerekend en dit vanaf de
vervaldag, vermeerderd met een verhoging van het factuurbedrag met 15% met een minimum van 250 euro en een maximum van 5000 euro. Bij wijze van conven oneel
forfaitair schadebeding wegens buitengerechtelijke kosten zonder dat deze bepaling een beletsel kan vormen voor de eventuele toepassing van art.1244 B.W. ten gunste
van de schuldenaar.
Bij niet-betaling van onze facturen op de vervaldag, behouden wij het recht voor om verdere leveringen stop te ze en, de werken te staken, dan wel onmiddellijke betaling
te eisen van al het reeds geleverde als blijkt dat de ﬁnanciële situa e van de koper vermindert. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte.
Ar kel 8 – Eigendomsvoorbehoud
Alle ontwerpen, studies, foto’s en tekeningen blijven ten allen jde onze eigendom. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder onze schri elijke toela ng. Bij vaststelling van onrechtma ge vermeerdering van onze documenten zal een forfaitaire schadevergoeding van 25% van de totale
waarde ervan geëist worden.
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en kosten. Evenwel krijgt onze klant het risico over de goederen vanaf de
levering. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling. In geen geval kan de verkoper instaan voor beschadiging, diefstal, verhi ng, vorstschade en
hergroei.
Ar kel 9 – Bijkomende werken
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schri elijk beding, zijn wij gerech gd elke vervanging of elk aanvullend werk uit te voeren, waarvan de noodzakelijkheid zou blijken
jdens de uitvoering van de contractueel voorziene werken en deze bijkomende werken in rekening te brengen, met dien verstande dat wij evenwel nooit aansprakelijk
kunnen gesteld worden wegens niet-uitvoering van vervangingen of bijkomende werken, zo deze niet door de klant uitdrukkelijk en schri elijk werden gevraagd.
De bestelling van meerwerken of—leveringen wordt steeds bewezen door de uitvoering ervan, zonder dat een schri elijke beves ging nodig is. Zij worden aangerekend aan
onze op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen en zijn dadelijk eisbaar na factura e.
Ar kel 10 – Ontbinding van de overeenkomst
Indien het niet mogelijk blijkt de aannemingsovereenkomst in een goede verstandhouding en wederzijds vertrouwen uit te voeren, behouden wij ons het recht voor deze
op gelijk welk ogenblik te beëindigen zonder dat wij in dat geval tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
In het geval onze klant in gebreke blij zijn verplich ngen na te komen, zullen wij gerech gd zijn de overeenkomst te beëindigen, in welk geval zij van rechtswege ontbonden zal zijn ten nadele van onze klant die dan gehouden zal zijn boven de bedragen van de reeds uitgevoerde werken een schadevergoeding van 30% van de waarde van het
contract te betalen, tenzij wij zouden vaststellen dat de door ons geleden schade groter is dan deze 30%, in welk geval de ons toekomende schadevergoeding de volledige
schade zal dienen te dekken.
Ar kel 11 – Aansprakelijkheid
De aannemer is niet aansprakelijk voor de eventuele overtreding die de normale uitvoering der werken, zoals opgedragen door de opdrachtgever, zou uitmaken op welk
we elijk of reglementair voorschri dan ook. De opdrachtgever wordt verondersteld de nodige mach gingen verworven te hebben.
Ar kel 12 – Bevoegdheid en toepasselijk recht
In geval van betwis ng zijn enkel de Vredegerechten en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper bevoegd. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
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