
 

 

 

 

Plaatsing en leveringsvoorwaarde 

 

• Indien u de schutting door ons laat plaatsen dient de plek waar de nieuwe 

schutting komt te staan bouwrijp te zijn. Dat wil zeggen een strook van ca. 35 

cm breed dient vrij van obstakels te zijn zoals: straatwerk, oude schutting 

(palen), beplanting, funderingen, leidingen etc.  

De gaten voor de betonpalen worden ca. 75cm diep gegraven. Er dient geen 

boomwortels, betonresten, gebroken puin, fundering o.i.d. in grond aanwezig 

te zijn.  

 

• Indien er toch extra werkzaamheden nodig zijn om de schutting te kunnen 

plaatsen dan rekenen wij €55,- exclusief btw p.p. per uur. Dit gebeurt natuurlijk 

altijd in overleg met de opdrachtgever. U moet er rekening mee te houden dat 

wij geen speciale apparatuur bij hebben om de grond bouwrijp te maken zoals 

een hakhamer of een frees.  

 

• Mocht u een sleuf maken t.b.v. de grond bouwrijp maken, dan dient de sleuf 

voor plaatsing weer dicht gemaakt te worden. 

• Indien uw tuin meer dan 20cm op/af loopt, kunnen wij in de meeste gevallen 

een verspringing maken in de schutting. Deze verspringing kan maximaal 18CM 

zijn. Hiervoor rekenen wij €20,- exclusief btw per verspringing. 

• Indien er een hoogte verschil is tussen 2 tuinen van meer dan 20cm. Dan 

horen wij dit graag vooraf, wij zijn dan in de meeste gevallen genoodzaakt om 

meer betonplaten te monteren in de schutting. 

• Als er een Hemel Water Afvoer aanwezig is, zijn er verschillende montage 

opties mogelijk, hierdoor dient u tijdig contact met ons op te nemen. 

• De montageploeg moet binnen 25 meter van de bouwplaats de materialen 
kunnen lossen, deze plek moet bereikbaar zijn voor een bus met aanhanger. 

Wanneer dit niet mogelijk is, moet dit op voorhand kenbaar gemaakt worden 

aan Schutting Kampioen.  



• Mocht het zo zijn dat al de materialen door de woning of garage moeten 

worden gelost, dan horen wij dit graag vooraf. Indien wij niks mogen vernemen 

kunnen er in overleg extra kosten worden berekend. Normaliter als wij door de 

woning of garage moeten met de materialen, dan nemen wij in de meeste 

gevallen een extra werkhulp mee. Deze kosten hiervoor bedragen €200,- 

exclusief btw. 

 

• Indien de materialen moeten worden gelost over een helling, een trap naar 

boven of beneden, een krappe brandgang gang minder dan 1 meter breed 

moet u dit vooraf kenbaar maken.  

 

• Als wij de werkzaamheden niet kunnen voortzetten door nalatigheid van de 

opdrachtgever dan wordt er een andere datum voor plaatsing gepland. 

Voor de nieuwe afspraak worden kosten in rekening gebracht. De kosten voor 

een nieuwe afspraak zijn €550,- exclusief btw.  

 

• Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan bestrating, beplanten, kabels of 
leidingen. Indien u twijfelt over de aanwezigheid van kabels of leidingen dan 

kunt u een graafmelding aanvragen bij het kadaster 

https://www.kadaster.nl/web/artikel/producten/Graafmelding-KLIC.htm 

Mochten er kabels of leidingen in de grond liggen dan dient u dit ter plekke aan 

te geven aan de bouwploeg zodat zij op deze punten nog zorgvuldiger te werk 

kunnen gaan. 

• Bij aanvang werkzaamheden dient de opdrachtgever altijd aanwezig te zijn. U 

dient zelf de lijn en hoogte van de schutting aan te geven. Tijdens de montage 

dient de bouwploeg te kunnen beschikken over water en stroom. Indien de 

schutting begint of eindigt tegen uw woonhuis, schuur o.i.d. dan wordt er op 

die plek geen paal geplaatst. Dit is vaak ook niet mogelijk i.v.m. fundering. Het 

tuinscherm wordt direct tegen de woning gemonteerd. Mocht het toch 

wenselijk zijn om met een betonpaal tegen de bebouwing te beginnen. Dan 

rekenen wij hier €45,- exclusief btw per paal voor. 

• Onze werkzaamheden bestaan uit; Het uitzetten van de schuttinglijn, het 
graven/boren t.b.v. de betonpalen en betonplaten, het waterpas plaatsen van 

de schutting en alle bijkomende afwerkingspunten. U krijgt 1 op maat gemaakt 

passtuk per schutting rij. Indien het wenselijk is dat er meer passtukken nodig 

zijn dan oorspronkelijk geoffreerd is tellen wij hier €50,- exclusief btw voor. Het 



Herstraten, beplanten, aanhelen van zand, etc. vallen niet onder onze 

werkzaamheden. 

• Indien er sprake is van nat/kleigrond dan kan er geadviseerd worden om 

beton rondom de palen te laten storten. Mocht dit voor de opdrachtgever niet 

wenselijk zijn ondanks het advies, dan vervalt de garantie op de montage. 

• Als de schutting geplaatst is dient u de schutting zelf te controleren na 

plaatsing. Na controle dient het totaal bedrag direct te worden voldaan en uw 

betaling zal gelden als akkoord op juist plaatsen van de schutting. 

• Het is mogelijk via een Ideal link of bank overschrijving o.v.v. het factuurnr. 
Ook mag er contant worden afgerekend na plaatsing. 

• U krijgt 10 jaar garantie op de beton rot en 5 jaar garantie op hout rot. Let op 
u heeft geen garantie op natuur invloeden en of verzakkingen (bijvoorbeeld 

storm/harde windstoten). Kleine herstel werkzaamheden kunnen vrijwel altijd 

onder garantie worden hersteld mits wij dit kunnen combineren met andere 

werkzaamheden nabij. 

• Betaling dient plaats te vinden volgens overeengekomen afspraak. Bij 
annulering minder dan 10 werkdagen voor aanvang of op de dag van plaatsing 

van de schutting is Schutting Kampioen genoodzaakt 20% van het totaalbedrag 

in rekening te brengen.  

 

•  Wanneer de betaling voldaan is gaan wij ervan uit dat de schutting naar 

wens is geplaatst. Door omstandigheden of overmacht zoals ziekte, ongeval, 

file o.i.d. kan het voorkomen dat wij op de plaatsing datum niet kunnen 

plaatsen of later aanwezig zijn. Wij proberen u hier tijdig over te informeren. 

Indien het volledige/gedeelte van het bedrag zonder overleg niet voldaan is 

blijft de schutting eigendom van Schutting Kampioen. 

 

• Indien het afgesproken bedrag niet tijdig volgens afspraak voldaan zijn dienen 

wij 10% administratie kosten op het totaalbedrag in rekening te brengen. Als 

het weer en/of grond niet acceptabel is door bijvoorbeeld vele regenval of 

hoge grondwaterstand, vragen wij u om vroegtijdig contact met ons op te 

nemen zodat er in overleg een nieuwe plaatsing datum wordt gekozen. Mocht 

dit ter plekke plaatst vinden dan worden de materialen gelost en afgerekend 

(80% van het totale bedrag). Mocht het materiaal niet gelost kunnen worden 

dan dient Schutting Kampioen extra transportkosten in rekening te brengen. 


