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Ondanks het zorgvoldig  samenstellen van deze 
handleiding , willen wij u erop attenderen dat 

hieraan geen  rechten kunnen worden ontleend.



Bedankt voor Uw

Vertrouwen!

naar HekwerkDirect.nl

UW AANKOOP:
Proficiat met de aankoop van uw 
spijlenhekwerk. In deze handleiding 
staan instructies en tips om uw 
spijlenhekwerk goed en eenvoudig te 
plaatsen.  

Mocht u onduidelijkheden tegen 
komen of heeft u vragen over uw 
aankoop en/of de montage hiervan 
helpen wij u graag. 

U kunt ons bereiken via onze live chat 
op de HekwerkDirect.nl of:

TEL: 0900-8212427 (lokaal tarief)

Whatsapp: + 31 6 53983734
MAIL: contact@hekwerkdirect.nl

tel:09008212427
mailto:contact%40hekwerkdirect.nl?subject=Handleiding%20Informatie
http://www.hekwerkdirect.nl/


Spijlenhekwerk 
Benodigdheden

Hamer of heikop
Schop / spade
Grondboor
Meetlint
Waterpas
Piketpaaltjes 
Spantouw
evt. Beton

HULP BIJ:
Bij het bestellen en het monteren van 
uw hekwerk geldt: “een goed begin is 
het halve werk”. 

Daarom is het belangrijk dat u van te 
voren uw tuin nauwkeurig opmeet 
en een ontwerp maakt. Dit opmeten 
kunt u doen met een rolmaat, een 
waterpas, enkele paaltjes en een bol 
touw.

Meer informatie over “hulp bij uw 
ontwerp” en het opmeten van uw tuin 
vind u op HekwerkDirect.nl 

Gereedschap naar HekwerkDirect.nl

TIP: HekwerkDirect.nl heeft deze 
handleiding geoptimaliseerd 

voor tablet gebruik zodat u makke-
lijk extra info vindt op onze site.

http://www.hekwerkdirect.nl/onderdelen/gereedschappen/
http://www.hekwerkdirect.nl/hulp-bij/uw-ontwerp/


Spijlenhekwerk

Voorbereiding 

1) Bepaal waar u het hekwerk en uw
poort wilt plaatsen.

2) Zorg dat de ondergrond vrij is
van obstakels zoals boomstronken,
bestrating en puin.

3) Indien nodig egaliseer de strook
grond waar u het hekwerk wil
plaatsen.

4) Leg eerst uw hekwerk en poort op
de grond van de hekwerklijn, zodat u
een idee krijgt waar u de poort en het
hekwerk moet plaatsen.

5) Hou als algemene regel aan, dat
de poort en de hekwerkpanelen een
grondspeling moeten hebben van
5 cm.

LOCATIE BEPALING:

TIP: Markeer de plaats waar u 
de eerste en laatste staander (de 

zogenaamde eindpalen) wil plaatsen, 
bijvoorbeeld met een houten paaltje 
(een piket) of eenvoudigweg door 
een kruis te tekenen. En leg hier 
direct een eindstaander bij neer.  

Tuinpoort Handleiding

LET OP:  Gaat u ook een poort 
plaatsen? Voordat u het 

hekwerk plaatst is het verstandig te 
beginnen met de tuinpoort. De ‘Poort 
en toebehoren’ handleiding kunt u 
op onze site vinden. 

Tip: Voor het monteren van 
hekwerk op verharde grond 

gebruikt u staanders op voetplaten.

http://www.hekwerkdirect.nl/hulp-bij/montage/handleidingen


Spijlenhekwerk

Spijlenvakken
PLAATSEN HEKWERK:
6) Zorg dat de staanders van de poort
en de eindpalen op dezelfde hoogte
staan. Een touwtje tussen de poort
en de geplaatste staander spannen
werkt handig.

7) Als de staanders vast staan (evt.
aangieten met beton). Plaatst u
de vakken tussen de staanders.
Voor het maken van de verbinding
maakt u gebruik van de plastic
proppen, deze schuift u in de eerste
ligger. Aan de andere zijde van de
staander plaatst u de proppen voor
het tweede vak. Wanneer het eerste
vak op zijn plaats hangt kunt u deze
vastdraaien met een imbussleutel.
Het tweede vak kan dan in de prop
welke nu al tegen de staander hangt,
ga zo verder om het hekwerk
compleet te maken.

TIP: Indien noodzakelijk kunt u 
het hekwerk inkorten door de 
beide horizontale liggers op de 
gewenste lengte af te zagen. 
Werk de zaagsnede altijd even 
bij met koudzink en spuitlak om 
roestvorming tegen te gaan.



Ook trots op uw 
hekwerk?

Copyright 2019 ® HekwerkDirect.nl
Ondanks het zorgvoldig  samenstellen van 

deze handleiding , willen wij u erop attenderen 
dat hieraan geen  rechten kunnen worden 

ontleend.

Deel het met ons! Wij zijn altijd 
benieuwd naar de resultaten van 
onze klanten. 

Wanneer je ons volgt op Facebook 
of LinkedIn ben je altijd op de 
hoogte van de laatste acties.

http://www.hekwerkdirect.nl/fotoactie/
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