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Het Weeltje  
 

Oude Meerpalen of Eiken sokkels als lampvoet 

 

Gaaf zo’n oude meerpaal die jaren in het water heeft gestaan om boten af te meren, 

 of gewoon robuust, puur natuur een vers gezaagde eiken houten sokkel.  

 

De oude meerpalen zijn van tropische houtsoorten zoals  basralocus,  azobé.   De 

zuilen zagen we vers uit forse eiken bomen.  Vers  hout zal dus nog wel gaan 

krimpen en mogelijk daardoor vervormen/scheuren, maar dat is nou juist mooi!  

U kunt bij ons terecht voor gewoon alleen het hout, maar ook kunnen we een aantal 

bewerkingen voor u doen. 

 

 

Wat koopt u bij ons?  

EIK OF OUDE MEERPAAL 

Verschillende lengtes mogelijk.  Kopmaten oude meerpalen variëren van 20x20 tot 

50x50 cm maar altijd alleen maar wat we hebben liggen. Het is sloophout wat 

voornamelijk uit havens e.d. komt, dus is het onvoorspelbare handel. Prijs is Euro 

87.00  per meter of gedeelte daarvan.  Eiken kunnen we meestal in alle gewenste 

maten leveren, maar vaak langere levertijd.  Eiken met kop-maat 30 x 30 cm kost 

Euro 105.00 per meter.   

Let op want het gewicht van een meerpaal/eik  is aanzienlijk, zo weegt een lampvoet 

van 27/27 cm vierkant en 70 cm hoog al gauw zo’n 40 kilo.  Er is een minimaal bedrag 

per bestelling van Euro 35.00  

 

 

METALEN KAP/MUTS 

Voor kopmaten van ca 25 x 25 tot ca 32 x  32 cm hebben wij zware originele metalen mutsen.  Prijs 

los of voor-gemonteerd is Euro 95.00 per muts.  We hebben mutsen met puntvorm 

of platte mutsen.  
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VIERKANT GAT RONDOM VOOR BUITEN-VERLICHTING 

Wij kunnen in overleg met u een gat van bijvoorbeeld ca 20x20 cm steken in de meerpaal 

zodat u bijvoorbeeld een oude scheepslamp kan monteren of juist een moderne led lamp. 

Gat steken van ca 20 x 20 tot 30 x 30 kost Euro 50.00 per gat 

 

 

VERTICAAL GAT VOOR SNOER 

Wij kunnen van boven naar beneden een gat steken waar u het snoer voor de 

lamp doorheen kan halen.  Hierdoor heeft u geen last van een snoer wat 

anders in het zicht komt te zitten. 

Gat voor snoer steken kost;  50,00 euro  per stekkende meter of gedeelte 

daarvan. 

 

POOTJES ONDER DE PAAL 

Indien gewenst plaatsen wij voor u draadbouten  aan de onderkant van de meerpaal  

(als voetjes) met een kunststofdop (tegen krassen) om de meerpaal goed waterpas 

te kunnen zetten op een vlakke vloer.  Maar ook kunt u de pootjes zelf makkelijk 

aanbrengen.  

Kosten  4 draadbouten als voetsteunen met kunststofdoppen;     6,00 euro per paal 

              Door ons voor u voor-gemonteerd;   15,00 euro per paal 

 

Wat koopt u elders of moet u zelf (laten) doen. 

LAMPENKAP, FITTING, SNOER, STEKKER, SCHAKELAARS e.d. 

Zodra u de meerpaal in huis heeft kunt u makkelijk gaan bepalen welke lampenkap of buitenlamp het 

best er bij past.  Kijk bijvoorbeeld eens op www.beslist.nl  en zoek op lampenkappen.  Of zoek op 

scheepslamp. Een moderne buiten-ledlamp (van de 1e foto) die rondom schijnt voor 

buitenverlichting hebben wij bijvoorbeeld gevonden en gekocht bij lampenlicht.nl   

Fittingen, draadstangen, stekkers, schakelaars etc. zijn bij elke goede bouwmarkt te verkrijgen. 

Ophalen of Afleveren? 

Alleen open op afspraak.  U kunt bij ons niet pinnen/bancontact of bankierapp. 

Afleveren is mogelijk a 1,30 per km basis enkele reis  (van ma t/m vr tussen 1000 en 1400 uur) 

 

 

VRAAG VOORAF VRIJBLIJVEND EEN PRIJSOPGAVE VAN DE TOTALE KOSTEN  

http://www.beslist.nl/
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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 
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