
 
 

  

Het plaatsen van een stevige schutting is een behoorlijke uitgave. Niet iedereen 

kan zich zo’n investering veroorloven. Antares biedt daarom de mogelijkheid om 

een schutting te huren voor een vast bedrag per maand. 

Huurschuttingen 



Wat kunnen wij u bieden? 

U kunt gebruikmaken van de volgende 

mogelijkheden: 

• Een schutting met of zonder poort aan de 

achterzijde van uw woning 

• Een (gedeeltelijke) schutting tussen twee 

woningen 

• Een schutting met of zonder poort bij een 

hoekwoning 

• Alleen een poort (100 cm) 

Een schutting bestaat uit 21-planks grenen 

tuinschermen, die onder hoge druk zijn 

geïmpregneerd. De hoogte van de schutting is circa 

twee meter. Ons partnerbedrijf verzorgt de volledige 

plaatsing.  

 

U mag de schutting niet schilderen, beitsen of er 

gaten in boren. Wel mag u, met speciale haken, 

bijvoorbeeld plantenbakken aan de schutting hangen.  

 

Heeft u ook een poort nodig? Ook deze is gemaakt 

van grenenhout en is voorzien van een ijzeren frame 

en een roestvrijstalen cilinderslot. De poort is 1,90 

hoog en wordt door ons partnerbedrijf netjes 

afgehangen.  

 

 

 

 

 

Afbeelding van een 

grenenhouten 

tuinscherm  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen met de buren 

Het is mogelijk om samen met de buren een schutting 

te laten plaatsen. In dat geval komt de schutting op 

de erfgrens te staan en betaalt u ieder de helft van de 

huurprijs. De schutting hoort bij de woning. Als u 

verhuist, blijft de schutting dus gewoon staan. De 

volgende huurder neemt de huur van de schutting 

automatisch over.  

 

Huurprijs 

Antares vraagt een kostendekkende huurprijs van  

€ 1,20 per strekkende meter schutting per maand  

en € 3,56 per poort (100 cm) per maand, met een 

looptijd van 15 jaar. Helaas kunt u geen 

huurschutting laten plaatsen als er sprake is van 

huurachterstand.  

 

Aanvragen en plaatsen 

U kunt een huurschutting aanvragen met het 

aanvraagformulier. Geef zo duidelijk mogelijk aan  

hoe lang de schutting moet worden en hoeveel 

poorten u wil. Zo kunnen wij vooraf een goede 

berekening maken van de huurprijs. Als uw aanvraag 

binnen is, komt de aannemer de exacte maten 

opnemen. Hij geeft dan ook aan wanneer de schutting 

geplaatst kan worden. In sommige periodes is er 

sprake van een wachttijd.  

 

Staat er al een oude schutting bij uw woning? Dan 

zorgt u er zelf voor dat deze is afgebroken op het 

moment dat uw nieuwe schutting wordt geplaatst. 

Lukt dat niet, dan kunt u de aannemer ook vragen 

hiervoor een offerte te maken.  

 

Bij verhuizing neemt de nieuwe huurder het 

huurcontract van de schutting automatisch over tot 

het einde van de looptijd.  

   

Antares     (077) 373 36 66 

Venloseweg 7    info@thuisbijantares.nl 

5931 GR Tegelen    www.thuisbijantares.nl 

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.30 uur;  

op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.   

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur vrije inloop  

ma t/m do 12.30 tot 16.30 uur op afspraak 

  


