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Het Weeltje
Oude Meerpalen en Sokkels/Zuilen
Echte oude Meerpalen of eiken en/of wilgen zijn blikvangers, decoratief voor in uw tuin,
goed te gebruiken als voet voor kunst, lampvoet of gewoon koel bankje of side-table…
en u slaat in 1 meter oude meerpaal ca 160 kg CO2 voor langere tijd op!
Rechtop
Het is mogelijk dat wij voor u de paal voorzien van 4 draadbouten met kunststofdoppen.
Deze worden onder de sokkel geschroefd zodat de paal waterpas en vlak op de vloer
kan worden gesteld. De kunststofdoppen zorgen voor het voorkomen van krassen.
Plat als Tafel/Bank
Een ander pasklare idee leveren wij door een zwaar metalen voet te monteren zodat u
de meerpaal horizontaal kan neerzetten als bank of tafel. Een dergelijk onderstel kost
Euro 115.00. Complete tafel, geborsteld en met onderstel van 1 meter kost Euro 237,00
Prijzen van de palen gaan per meter of gedeelte daarvan.
De kop-maat van meerpalen is doorgaans 30x30 maar we hebben vaak ook kleinere of grotere maten
tot ruim 40 cm vierkant. U kunt er eventueel een ijzeren hoed bij bestellen. Andere houtsoorten zijn
in principe alle maten mogelijk.
Div. kopmaten
Meerpalen div. kopm.
Ruwe Eik 30/30
Ruwe Eik 25/25

Prijs per m1 of
gedeelte ervan
Euro 87.00
Euro 125.00
Euro 92.50

Vers gezaagd
Eik 25-25
Kastanje e.d.
Eik 30-30

Prijs per m1 of
gedeelte ervan
Euro 72.50
Euro 87.00
Euro 105.00

U betaalt per meter (of gedeelte daarvan). Dus bijvoorbeeld 60 cm lang 30/30 à 87.00 = 52,20 euro
Minimaal 35,00 euro per bestelling! *Eiken e.d. zuilen worden vers gezaagd. Dit hout zal dus nog
gaan krimpen met mogelijke vervorming/scheuren van het hout.
✓
✓
✓
✓

Lengtes die we doorgaans op voorraad hebben zijn tussen ca 80 en 120 cm
Palen schoon/door-borstelen kost Euro 35.00 per m1 of gedeelte daarvan
IJzeren muts (plat of puntvorm) los of voor-gemonteerd; 90,00 euro
Los 4 draadbouten als voetsteunen met kunststof-doppen;6,00 euro
Voor gemonteerd;15,00 euro
✓ Afleveren bij u thuis mogelijk a 1,30 per km basis enkele reis. U betaald minimaal Euro35.00
Aantal km wordt berekend m.b.v. Google Maps basis uw en onze postcode (4759CD).
Bijvoorbeeld 4800 Breda/4759 CD Noordhoek = 30 km. Tarief is Euro 39.00
✓ Palen worden verticaal (rechtopstaand) naast onze trailer bezorgd. Verplaatsen met
stevige steekwagen is goed te doen (we kunnen een steekwagen meenemen) Meerpalen zijn
van tropisch hardhout en dus zwaar. Voorbeeld 100x30x30cm weegt circa 100 kilo
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✓ Wilt u een metalen hoed dan kunt uzelf aangeven hoe de vorm van de kop van de meerpaal
er uit moet komen zien omdat we deze opnieuw aanzagen.
✓ Ook hebben wij af- of aanmeerringen (op vierkante plaat Euro 25,00 per stuk (geroest Euro
28.00 per stuk) of een afmeerring als losse beugel met ring (Euro 15,00 per stuk (geroest Euro
18,00 per stuk).
Ruwe eik

Afmeerringen
beugel met ring
Afmeerringen
op plaat

Platte muts
Puntvorm muts
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Authentiek Afmeer
oog voor zeeboot
als bijzettafel of
nachtkastje
Euro 35,00
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Indien er nog vragen zijn of onduidelijkheden dan kunt u ons altijd bellen of mailen.
Hartelijke Groeten, Het Weeltje - Ronald Molendijk
Website http://www.hetweeltje.nl
Facebook http://facebook.com/hetweeltjehout
Log http://twitter.com/ronaldmolendijk
Houthandel Zagerij en Maatwerk
Weeldijk 9, 4759CD Noordhoek. Tel. 0168-404366 Mobiel 06-36432183
KVK 54152828

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend
Op al onze leveringen, diensten en offertes zijn onze Algemene en Leveringsvoorwaarden
van toepassing. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling betekent dat u deze
Voorwaarden accepteert. Zowel onze Algemene als Leveringsvoorwaarden kunt u op downloaden
op; http://www.hetweeltje.nl/Algemene%20voorwaarden.pdf
http://hetweeltje.nl/Leveringsvoorwaarden.pdf

