
             
 

                                                                                                
 

           

 

Brink GardenBuildings 

Brink GardenBuildings feliciteert u met uw nieuwe schutting. Een hout-beton schutting heeft vrijwel geen onderhoud 

nodig. Hieronder vermelden wij toch enkele aandachtspunten.  

Onderhoud schutting 

De betonnen onderplaten en palen kunt u schoonmaken m.b.v. water en borstel, eventueel in combinatie met een mild 

schoonmaakmiddel. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Deze middelen kunnen het beton en de wapening 

aantasten. Bij voorkeur het beton ook niet schoonmaken met een hogedrukspuit. Het houten paneel kan hierbij 

beschadigen. 

Schermen zijn er in diverse houtsoorten. Elke houtsoort vergrijst in de loop der jaren. Dit is o.a. afhankelijk van de 

houtsoort en de ligging van uw tuin.  Belangrijk is dat het hout niet wordt behandeld met agressieve middelen of wordt 

schoongemaakt m.b.v. een hogedrukreiniger. 

Belangrijke aandachtspunten 

Schuttingen 

Het is belangrijk dat, zeker in de periode net na het plaatsen, de schutting 

onderlangs wordt nagelopen om te zien of er nog voldoende zand bij de palen 

en tegen de onderplaten ligt. De grond zal na het plaatsen, met name rond de 

palen, inzakken. Als de onderplaten vrij van de grond komen is de stabiliteit van 

de schutting gering wat vervolgens scheefstand kan veroorzaken. Bij het 

aanleggen van straatwerk in de tuin is het belangrijk dat er circa 5 cm ruimte 

tussen de bestrating en de schutting wordt vrijgehouden.  

Poorten 

De poort wordt door ons afgehangen in een houten kozijn en is voorzien van verstelbare ogen. Door nawerking van de 

poort en het hout kan de poort na korte of wat langere tijd mogelijk niet goed meer sluiten. Dit is eenvoudig te verhelpen 

door de moeren van de ogen bij te draaien volgens onderstaande beschrijving en valt dan ook niet onder de montage 

garantie. 

Zitten de sluitstiften van de slotkast onder in de slotgaten:  

1. draai de contramoeren los. 

2. bij het bovenste oog de moeren naar het scharnier toe draaien (zie foto) en eventueel 

bij het onderste oog de moeren van het scharnier afdraaien. 

 

Zitten de sluitstiften van de slotkast boven in de slotgaten: 

1. draai de contramoeren los. 

2. bij het onderste oog de moeren naar het scharnier toe draaien (zie foto) en eventueel bij 

het bovenste oog de moeren van het scharnier afdraaien. 

 

Heeft de poort 3 ogen, dan ten allen tijde de moeren van het middelste oog aan beide 

kanten losdraaien en na het stellen weer aandraaien. 


