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Op al onze offertes, orders, leveringen, overeenkomsten en betalingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing welke gedeponeerd zijn bij de Kamer 

SoulWood.
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1.  Duurzaamheid
  Duurzaam gebruik van hout als gevelbekleding wordt bepaald door de relatie tussen hout en vocht. In Nederland bedraagt 
de relatieve vochtigheid buiten gemiddeld 80%. Algemeen kan men uitgaan van een gewenst vochtpercentage voor de 
houten gevelbekleding van 16% (+ en - 2%). Duurzaamheidsklasse 1-2 voor onbehandeld hout en klasse 3 indien het hout 
rondom afgewerkt wordt incl. de kopse kanten. N.B. het gebruik van Merbau wordt afgeraden vanwege het bloeden. De uit 
onbehandeld Western red Cedar gespoelde gekleurde inhoud stoffen kunnen op onderliggend metselwerk vlekken/strepen 
achterlaten.

2.  Bevestigingsmiddelen
Nagels of schroeven van RVS, 1 nagel per oplegpunt! Nieten is niet toegestaan, lengte bij nagels tenminste 2,5 maal de dikte 
van het deel, bij schroeven 2 maal.

3.  Ventilatie
Achterliggende constructie dient goed ventilerend te zijn, een latwerk van minimaal 20 mm. Zowel de bovenkant als de 
onderkant van de gevelbekleding-constructie moeten openstaan (daar worden vaak de meeste fouten gemaakt!). Bij 
verticale bevestiging dient verticale beluchting gewaarborgd te worden, let op kopse afdichting tegen wateropname en 
scheurvorming.

4.  Kleur
Gebruik bij voorkeur lichtere kleuren. Zonnestraling bij donkere kleuren kunnen leiden tot verhoging van de temperatuur tot 
soms 80°C of hoger, met als gevolg extra werken van het hout en schade aan de verflaag.

5.  Onderhoud
Houtsoorten met duurzaamheidsklasse 3 dienen rondom behandeld te worden, inclusief kopse kanten (let op r=3). Ook de 
niet filmvormende licht impregnerende middelen, stains, dienen periodiek onderhouden te worden (afwerken met blanke lak 
wordt afgeraden, tenzij voorzien van pigment).

6.  Model
Als model wordt halfhout rabat aanbevolen voor horizontaal te plaatsen delen en channelsiding voor verticaal te plaatsen 
delen. Horizontaal kan tevens Zweeds rabat (met sponning) of bevelsiding (zonder sponning) gebruikt worden.
Tevens adviseren wij om bij WRC, Lariks en Douglas te kiezen voor kwartiers gezaagd hout, omdat dosse gezaagd kans geeft 
op raising grain.

7.  Expansieruimte
Houd bij verwerking voldoende speling, zorg in de breedte voor een expansieruimte van 3% van de netto breedte maat. Voor 
de kopse kanten minimaal 10 mm in verband met onderhoud en de werking van het hout.

8.  Monteren
Het monteren van gevelhout dient te gebeuren met één nagel of schroef per oplegpunt op minimaal 20 mm afstand van het 
kopse eind en niet te dicht aan de onderzijde. HOH maximaal 600 mm. Indien reeds behandelde delen bevestigd worden, 
zorg dan dat de kop van de nagel of schroef op het oppervlak blijft liggen en niet ingedreven wordt waardoor de verflaag 
beschadigt en kans op inwatering ontstaat.

9.  Maatvoering
Maximale netto maat van halfhoutse delen is 132 mm, de maximale netto maat voor potdekselwerk is 170 mm voor Redwood 
en WRC, en 132 mm voor overige toegestane houtsoorten. (overlap bevelsiding minimaal 25 mm)

10.  Maaiveld
Houten gevelbekleding niet doortrekken tot op het maaiveld maar er minstens 30 cm boven blijven.
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