
Advies en garantiebepalingen bij houtproducten: 
 
 

Eigenschappen hout en verschillende houtsoorten:  
 
Grenen en vuren zijn nagenoeg altijd geïmpregneerd om het hout te beschermen tegen de elementen.  
Beiden houtsoorten vallen in de zogenaamde zachthout categorie en kunnen gaan “werken”, zoals  kromtrekken en/of torderen. Dit is normaal 
en kan dan ook niet als garantie geclaimd worden. 
Geïmpregneerd  zachthout dient, vanwege de gebruikte stoffen,  te worden behandeld met een daarvoor geschikte beits of lak. Beiden zijn bij 
ons verkrijgbaar. Hout bevat vlammen en knoesten die in de zomer open kunnen gaan staan, deze knoesten krimpen minder hard dan het 
omliggende hout en kunnen er uitvallen. Door ze er opnieuw in te lijmen is dit probleem opgelost. Ook vloeibaar hout kan toegepast worden 
om de gaatjes te dichten. Tevens kunnen houten planken hars bevatten die na verloop van tijd zichtbaar wordt. Dit is inherent aan het product 
en niets om u zorgen over te maken. Als geïmpregneerd hout gezaagd wordt is het raadzaam de gezaagde kanten opnieuw te impregneren 
omdat bij de fabricage het impregneermiddel niet altijd tot in de kern door kan dringen.  
 
Bangkirai, Azobe en Angelim vermelho zijn zogenaamde harde houtsoorten. Deze zullen veel minder werken en zijn duurzamer dan bv. grenen 
of vuren. Torderen komt ook bij hardhout voor.  Een bijkomend kenmerk van hardhout is dat het vergrijsd. Deze verkleuring treed al na een 
aantal maanden op en is volkomen natuurlijk. Als u hardhout echter zijn kleur wilt laten behouden zult u deze jaarlijks moeten behandelen met 
een hardhout olie. Dit gaat de verkleuring tegen en verzorgt het hout.  
 
Composiet, ook wel hkc of  WPC genoemd,  zijn planken die uit verschillende materialen bestaan waaronder pvc of een gelijksoortig  kunststof. 

Doordat het hoofdbestanddeel plastic is hoeven deze planken dan ook niet geschilderd of gebeitst te worden. U dient er wel rekening mee te 

houden dat er bij WPC ondanks het eventueel gebruik van coatings een lichte verkleuring op zal treden a.g.v. weersinvloeden. WPC zal net als 

hout gaan werken. Door weersinvloeden heeft het WPC de neiging tot uitzetten. WPC mag daarom nooit strak tussen vaste elementen plaatsen 

(muren of palen). Tijdens de montage dient er voldoende vrije ruimte beschikbaar blijven zodat het materiaal kan werken. Houdt rekening met 

ongeveer 1 cm per 1 m1 Onderbalken bij WPC vlonder nooit verder dan 40cm h.o.h. uit elkaar. WPC onderbalken moeten volledig worden 

gedragen door een tegelvloer. 

Hout is een natuurproduct. Geen 2 producten zullen dus ooit exact hetzelfde zijn. Kleurverschillen zijn dan ook niet te voorkomen. Het kan dan 
ook voorkomen dat u een showmodel ziet dat uiteindelijk een andere kleur dan hetgeen u thuis ontvangt.  
 

Garantie schuttingen: 
 
30 jaar tegen betonrot, 10 jaar tegen houtrot indien het hout vrij van aarde en begroeiing blijft, 1 jaar op een poort met stalenframe. Scheuren 
en kromtrekken van het hout na oplevering valt niet onder de 
garantie. Ook kunnen wij geen garantie geven op kalkuitbloei wat mogelijk in de betonpalen en -platen aanwezig is. Kalkuitbloei is inherent aan 
een betonproduct en verdwijnt doorgaans vanzelf na verloop van tijd. Verkleuring van beton is geheel normaal en valt dan ook niet onder 
garantie. Stormschade en schade als gevolg van bodemverzakking alsmede schade door het eenzijdig plaatsen van aarde zijn van garantie 
uitgesloten. 
 

Advies bij zelf plaatsen van schuttingen:  
 
Gebruik bij voorkeur betonpalen en -platen. Deze zijn duurzamer dan hout en houden tevens het hout vrij van  aarde. Tevens is het aan te raden 

de betonpalen te stabiliseren met betonmortel. Bovenop de schutting is het aan te raden een afdekkap te plaatsen. Deze houden regen uit de 

planken en dit scheelt enorm op de levensduur van de schutting. U kunt kiezen tussen het gebruik van verzinkte of RVS bevestigingsmateriaal. 

Verzinkte ijzerwaren zullen op den duur gaan oxideren, wat leidt tot roeststrepen en vlekken. Bij RVS vindt het oxidatie proces pas in een veel 

later stadium plaats. 

Vlonders: 

Vlonders dienen ten allen tijde vrij van aarde worden gehouden.  Dit doet u door gebruik te maken van wpc of hardhouten onderbalken. Voor 

het beste resultaat legt u eerst een harde vloer (met bv. betontegels) hierop legt u voldoende regels (vraag om advies hoeveel regels bij uw type 

vlonder gebruikt dienen te worden) waarop de vlonder gemonteerd wordt. Gebruik voor de bevestiging vlonderschroeven. Deze boren zich 

makkelijker in hout en minimaliseren scheuren en  versplintering van het hout. Voor de verwerking van kunststof vlonders dient u de richtlijnen 

aan te houden zoals eerder uitgelegd.  

 

Voor overige informatie kunt u altijd bij één van onze adviseurs 

terecht.  Ook kunt u ons bezoeken op www.schutting.nl 

de volledige algemene voorwaarden zijn op te vragen bij één van onze  

filialen.  

 

http://www.schutting.nl/

