
HANDLEIDING! 
HOE MEET IK 
MIJN HEKWERK 
EN POORT OP?
 



KIES DE SITUATIE.

Recht hekwerk

Recht hekwerk
met enkele poort

L-vorm hekwerk

Recht hekwerk
met dubbele poort

U-vorm hekwerk

Recht hekwerk
met enkel en dubbele poort

BESTEL JE EEN POORT? KIJK DAN OOK OP
EEN VAN DE VOLGENDE PAGINA’S. 



 
RECHT HEKWERK.
ZO MEET JE EEN RECHT HEKWERK OP

1.1   Je bepaalt eerst de totale breedte van je hekwerk.
 Van de buitenkant van paal 1 (links) tot en met de buitenkant van paal 2 (rechts).

 Bestel je geen palen? Meet dan van muur tot muur.

 1.2  Rond het af op hele centimeters.

Let op: - Wij delen het hekwerk op in gelijke delen van maximaal 200 cm. 
  -  Alle tussenpalen worden meegeleverd met je bestelling.

1.3  Nu bepaal je de hoogte van het hekwerk. Meet vanaf de grond tot de bovenkant van de hekpunten. 

 De hekdelen hangen altijd 5 cm van de grond. Deze 5 cm halen we af van de hoogte.

1.4  Kies eerst de bevestiging links en daarna de rechtse bevestiging. 
 Je hebt keuze uit: een paal in de grond of een aansluiting.

Let op: De aansluiting kies je als je het hekwerk wil beginnen aan een muur.

Breedte

Hoogte

Bevestiging

1.1

1.3

Tip: Bijv: een besteld hekdeel van 150 cm is 145 cm hoog. 5 cm grondspelling 145 + 5 = 150 totale hoogte.



 
L-VORM HEKWERK.
ZO MEET JE EEN L-VORM HEKWERK OP

1.1   Je bepaalt eerst de totale breedte van het eerste deel hekwerk.
 Meet vanaf de buitenkant van paal 1 (links) tot en met de buitenkant van hoekpaal 2 (rechts).

 Begin je met een aansluiting? Meet dan van de muur tot en met de buitenkant hoekpaal.

1.2  Rond het af op hele centimeters.

1.3   Je bepaalt nu de totale breedte van het tweede deel hekwerk.
 Meet nu vanaf de buitenkant van hoekpaal 2 (links) tot en met de buitenkant van paal 3 (rechts).

 Eindig je met een aansluiting? Meet dan van buitenkant hoekpaal tot en met de muur.

Let op: - Wij delen het hekwerk op in gelijke delen van maximaal 200 cm. 
  -  Alle tussenpalen worden meegeleverd met je bestelling.

1.4  Nu bepaal je de hoogte van het hekwerk. Meet vanaf de grond tot bovenkant van de hekpunten. 

 De hekdelen hangen altijd 5 cm van de grond. Deze 5 cm halen we af van de hoogte.

1.5  Kies eerst de bevestiging links en daarna de rechtse bevestiging van hekwerk 1. 
 Je hebt keuze uit: een paal in de grond, een hoekpaal of een aansluiting.

 Kies nu ook de bevestiging voor hekwerk 2.

Let op: Hekwerk 2 begin je altijd met een aansluiting. Deze bevestig je aan de hoekpaal van hekwerk 1.
 De aansluiting kies je als je het hekwerk wil beginnen of eindigen aan een muur.

Breedte

Hoogte

Bevestiging

1.3

1.1

1.4



 
U-VORM HEKWERK.
ZO MEET JE EEN U-VORM HEKWERK OP

1.1   Je bepaalt eerst de totale breedte van het eerste deel hekwerk.
 Meet vanaf de buitenkant van paal 1 (links) tot en met de buitenkant van hoekpaal 2 (rechts).

 Begin je met een aansluiting? Meet dan van muur tot en met de buitenkant hoekpaal.

1.2  Rond het af op hele centimeters.

1.3   Je bepaalt nu de totale breedte van het tweede deel hekwerk.
 Meet nu vanaf de buitenkant van hoekpaal 2 (links) tot en met de buitenkant van hoekpaal 3 (rechts).

 
1.4   Meet nu vanaf de buitenkant van hoekpaal 3 (links) tot en met de buitenkant van eindpaal 4 (rechts).

 Eindig je met een aansluiting? Meet dan van buitenkant hoekpaal tot en met de muur.

Let op: - Wij delen het hekwerk op in gelijke delen van maximaal 200 cm. 
  -  Alle tussenpalen worden meegeleverd met je bestelling.

1.5  Nu bepaal je de hoogte van het hekwerk. Meet vanaf de grond tot bovenkant van de hekpunten. 

 De hekdelen hangen altijd 5 cm van de grond. Deze 5 cm halen we af van de hoogte.

1.6  Kies eerst de bevestiging links en daarna rechts een hoekpaal van hekwerk 1. 
 Je hebt keuze uit: een paal in de grond, een hoekpaal of een aansluiting.
 Voor hekwerk 2 heb je links altijd een aansluiting op hoekpaal (eerder gekozen) en rechts altijd een   
 hoekpaal nodig.
 Voor hekwerk 3 heb je links altijd een aansluiting op hoekpaal (eerder gekozen) nodig. Rechts kies je een  
 aansluiting of een eindpaal.

Let op: Hekwerk 2 & 3 begin je met een aansluiting. Deze bevestig je aan de hoekpaal van hekwerk 1 en 2.
  De aansluiting kies je ook als je het hekwerk wil beginnen of eindigen aan een muur.

Breedte

Hoogte

Bevestiging

1.3

1.4

1.5
1.1



1.1   Je bepaalt eerst de totale breedte van je poort inclusief palen.
 Van de buitenkant van paal 1 (links) tot en met de buitenkant van paal 2 (rechts).

 Een dubbele poort wordt altijd geleverd met palen van 10 x 10 cm.

1.2 Je bepaalt nu de totale breedte van het linkse hekwerk poortpoot tot eindpoot hoekpaal of aansluiting (muur)

1.3 Je bepaalt nu de totale breedte van het rechtse hekwerk poortpoot tot eindpoot hoekpaal of aansluiting (muur) 

1.4  Rond het af op hele centimeters.

Let op: - Wij delen het hekwerk op in gelijke delen van maximaal 200 cm. 
  -  Alle tussenpalen worden meegeleverd met je bestelling.
  - Er worden verstelbare scharnieren meegeleverd waardoor je hekwerk en poort altijd perfect passen.

1.5  Nu bepaal je de hoogte van het hekwerk. Meet vanaf de grond tot bovenkant van de hekpunten. 

 De hekdelen hangen altijd 5 cm van de grond. Deze 5 cm halen we af van de hoogte.

1.6  Kies bij de poort voor een paal links en een paal rechts. Deze zijn 10 cm breed.
 
1.7  Kies daarna de bevestiging voor het linkse hekwerk. Links kies je een aansluiting of een paal.
 Rechts kies je een aansluiting aan de poortpaal (met je aansluiting bevestig je het hekwerk aan de   
 poort).

1.8  Kies daarna de bevestiging voor het rechtse hekwerk. Links kies je een aansluiting
 (met je aansluiting bevestig je het hekwerk aan poortpaal). Rechts kies je een aansluiting of een paal.

Let op: Een aansluiting kies je als je het hekwerk wil laten beginnen of eindigen aan een muur.

Breedte

Hoogte

Bevestiging

 
HEKWERK EN POORT.
ZO MEET JE EEN HEKWERK OP MET 
EEN DUBBELE POORT

1.1
1.2 1.3

1.5



1.1   Je bepaalt eerst de totale breedte van je poort inclusief palen.
 Van de buitenkant van paal 1 (links) tot en met de buitenkant van paal 2 (rechts).

 Een enkele poort wordt altijd geleverd met palen van 8 x 8 cm.

1.2 Je bepaalt nu de totale breedte van het linkse hekwerk van buitenkant poortpaal tot eindpaal hoekpaal   
 aansluiting.

1.3 Je bepaalt nu de totale breedte van het rechtse hekwerk van buitenkant poortpaal tot eindpaal hoekpaal   
 aansluiting.

1.4  Rond het af op hele centimeters.

Let op: - Wij delen het hekwerk op in gelijke delen van maximaal 200 cm. 
  -  Alle tussenpalen worden meegeleverd met je bestelling.

1.5  Nu bepaal je de hoogte van het hekwerk. Meet vanaf de grond tot bovenkant van de hekpunten. 

 De hekdelen hangen altijd 5 cm van de grond. Deze 5 cm halen we af van de hoogte.

1.6  Kies bij de poort voor een paal links en een paal rechts. Deze zijn 8 cm breed.
 
1.7  Kies daarna de bevestiging voor het linkse hekwerk. Links kies je een aansluiting of een paal.
 Rechts kies je een aansluiting (met je aansluiting bevestig je het hekwerk aan de poort).

1.8  Kies daarna de bevestiging voor het rechtse hekwerk. Links kies je een aansluiting aan de poortpaal en  
 eind- / hoekpaal.

Let op: De aansluiting kies je als je het hekwerk wil 
  beginnen of eindigen aan een muur.

Breedte

Hoogte

Bevestiging

 
HEKWERK EN POORT.
ZO MEET JE EEN HEKWERK OP MET 
EEN ENKELE POORT

1.1
1.2 1.3

1.5

Bovenaanzicht



 

1.1   Je bepaalt eerst de totale breedte van je dubbele poort inclusief palen.
 Van de buitenkant van paal 1 (links) tot en met de buitenkant van paal 2 (rechts).

 Een dubbele poort wordt altijd geleverd met palen van 10 x 10 cm. De enkelepoort 8 x 8 cm.

1.2 Je bepaalt nu de totale breedte van de enkele poort van buitenkant van je dubbele poortpaal tot de buitenkant  
 van je enkele poort.

1.3 Je bepaalt nu de totale breedte van het linkse hekwerk van de buitenkant van je enkele poort tot eindpaal   
 hoekpaal aansluiting. (Buitenkant)

1.4  Rond het af op hele centimeters.

Let op: - Wij delen het hekwerk op in gelijke delen van maximaal 200 cm. 
  - Alle tussenpalen worden meegeleverd met je bestelling.
  - Er worden verstelbare scharnieren meegeleverd waardoor je hekwerk en poort altijd perfect passen.

1.5  Nu bepaal je de hoogte van het hekwerk. Meet vanaf de grond tot bovenkant van de hekpunten. 

 De hekdelen hangen altijd 5 cm van de grond. Deze 5 cm halen we af van de hoogte.

1.6  Kies bij de dubbele poort voor een paal links en een paal rechts. Deze zijn 10 cm breed.
 
1.7  Kies daarna de bevestiging voor de enkele poort. Links kies je een paal.
 Rechts kies je een aansluiting links naast je dubbele poort (met je aansluiting bevestig je de enkele poort aan de  
 dubbele poort).

1.8  Kies daarna de bevestiging voor het hekwerk. Rechts kies je een aansluiting links naast je enkele poort Links kies   
 je een aansluiting aan poortpaal en eind- / hoekpaal.

Let op: De aansluiting kies je als je het hekwerk wil 
  beginnen of eindigen aan een muur.

Breedte

Hoogte

Bevestiging

 
HEKWERK EN POORT.
ZO MEET JE EEN HEKWERK OP MET EEN ENKELE EN 
EEN DUBBELE POORT AAN ELKAAR

1.2
1.3 1.1

1.5

Bovenaanzicht



 
RECHT HEKWERK OF 
POORT TUSSEN 2 
MUREN.
ZO MEET JE EEN RECHT HEKWERK OP

1.1   Je bepaalt eerst de totale breedte van je hekwerk.
 Van de linkse muur tot en met de rechtse muur.

1.2  Rond het af op hele centimeters.

Let op: - Wij delen het hekwerk op in gelijke delen van maximaal 200 cm. 
  - Alle tussenpalen worden meegeleverd met je bestelling.
  - Er worden verstelbare scharnieren meegeleverd waardoor je hekwerk altijd perfect past.

1.3  Nu bepaal je de hoogte van het hekwerk. Meet vanaf de grond tot bovenkant van de hekpunten. 

 De hekdelen hangen altijd 5 cm van de grond. Deze 5 cm halen we af van de hoogte.

1.4  Kies eerst de bevestiging links en daarna de rechtse bevestiging. 
 Kies hiervoor de aansluiting. Dit is de bevestiging voor aan de muur.

Breedte

Hoogte

Bevestiging

1.3
1.1


