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 W 128 Instructie laden hekwerken 

     Onderstaande instructies hebben betrekking op het laden van hekwerken. 
 

Rgl  

1.  Doel: 
Voorkomen dat er schade ontstaat aan hekwerken tijdens transport.  
 

2.  Toepassing: 
Deze instructie is van toepassing op alle chauffeurs die hekwerken vervoeren. Verantwoordelijk is de 
Transporteur/Verlader en medewerkers van transportbedrijven die deze werkzaamheden verrichten. 
 

3.  Instructie: 
- Men meldt zich steeds aan bij de portier met het laad-referentienummer van Van Merksteijn, aan 

de hand van dat nummer krijgt men een laadplaats toegewezen. 
 

- Tijdens het wachten blijft de chauffeur en medereizigers steeds bij de vrachtwagen. 
 
- De vrachtwagen die zich hier aanbiedt voor het laden van een volledige vracht, dit wil zeggen 

12.80 m laadruimte, dient leeg te zijn, ook géén pallets die  men nadien op de hekwerken wil 
leggen of tussenin wil duwen. Dit in verband met beschadigingen van onze hekwerkpanelen. 

 
- De eerste slag zet men altijd tegen het kopschot, de volgende slagen steeds tegen elkaar met 

tussenin 2 afstandslatten per slag, als de pakken zijn voorzien van hoekbeschermers dan zijn 
deze afstandslatten niet nodig.   

 
- De chauffeur dient 15 spanbanden bij zich te hebben en deze te gebruiken volgens de richtlijnen 

van de heftruckchauffeur, deze laat duidelijke foto’s zien van hoe de chauffeur 3 spanbanden per 
stapel moet gebruiken om de lading vast te zetten. De chauffeur moet zelf de vracht vast zetten 
met spanriemen.  

 
- De spanbanden moeten altijd in lijn met het hout worden vastgezet.  
 
- Spanriemen mogen niet aan het chassis vastgemaakt worden maar moeten aan de daar voor 

bestemde ogen vastgezet worden. Per oog mag er maximaal 1 spanriem vastgezet worden. 
 
- Bij ALLE gecoate hekken en alle andere hekken ≤ 6,0 mm zijn kunststof hoekbeschermers 

verplicht. Als de bestuurder deze niet heeft dan kan hij deze bij Van Merksteijn kopen voor €2,- / 
per stuk en deze moeten contant betaald worden. Zonder kunststof hoekbeschermers worden de 
vrachten niet geladen. Pag. 2 voorbeeld Laden en Afbinden 
 

- Indien men hier een deelvracht wil bijladen, mag er niets worden verplaatst van de reeds geladen 
vracht. Er mogen geen andere materialen bovenop het hekwerken worden geplaatst. 
 

- Indien er onderweg schade ontstaat of ontstaan is direct foto's maken voordat de vracht wordt 
gelost. Dit direct melden via E-mail aan: groothuis@van-merksteijn.com  

 

4. 
 

Tijdens transport: 
De gepoedercoate hekken zijn zeer glad en kwetsbaar, het is daarom belangrijk om voorzichtig met 
deze hekken om te gaan tijdens transport. 
 
 
Pagina 2: Voorbeeld transportschade 
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Voorbeeld: Laden en afbinden 
 

 
 
 
 

 
                                                                                 Oversteek van de hekken  

altijd aan de bestuurderszijde 

 
 
Voorbeeld transportschade: 
 

                   
Verschoven tijdens transport            Lakschade door verschuiven van de pakken 


