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Ohio 28mm

Gambia 28mm

28
mm

BELANGRIJK: Controleer de inhoudvan het pakket voordat u start met de 
opbouw. Woodvision is niet verantwoordelijk voor extra ontstane kosten 
veroorzaakt door een onvolledige controle voor aanvang van opbouw.

Blokhut Ohio & Gambia

MONTAGE HANDLEIDING - ASSEMBLY INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG
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Geachte klant
Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop. Met behulp van deze opbouwbeschrij-
ving, cq bijgevoegde tekeningen beschrijven wij u stap voor stap, hoe u uw 
blokhut eenvoudig kunt opbouwen. 
U heeft een duurzaam houtproduct gekocht waarvan u jarenlang plezier 
zult hebben. Voor het allerbeste resultaat brengen wij de volgende punten 
onder de aandacht.
-   De goederen moeten binnen 14 dagen na ontvangst worden gecontroleerd 

voor aanvang opbouw.
-   Wij moeten u erop wijzen dat Woodvision B.V. niet verantwoordelijk is voor 

extra ontstane kosten, veroorzaakt door een onvolledige controle voor 
aanvang van de opbouw. 

-   Pak 2 dagen voor het opbouwen het hout uit, zodat het kan wennen aan de 
vochtigheidsgraad van de omgeving.

-   Verwijder het folie, leg de planken en balken iets uit elkaar op een plek waar 
ze niet aan regen of zon worden blootgesteld.

-   Controleer aan de hand van de pakbon, verpakt in het pakket, of de goe-
deren compleet zijn.

-   Indien niet direkt met de opbouw wordt of kan  worden begonnen, is het 
belangrijk dat u de onderdelen weer vlak opstapelt op de pallet en deze 
afdekt met de folie die voor de bescherming van de pallet diende, zodat zon 
en water niet binnen kunnen dringen. 

-   Het pakket niet in een verwarmde ruimte opslaan

In geval van thuisleveringen
De blokhut wordt op een pallet, in folie verpakt, geleverd. Het afleverings-
adres moet voor vrachtauto’s met een totaalgewicht van 38 ton bereikbaar 
zijn. 

In ontvangstname:
Voordat u de vrachtbrief van de vervoerder ondertekent, dient u het volgende 
te controleren:
1.  Komen de aangeleverde goederen overeen met de gegevens op uw

bestelling?
2. Is het bouwpakket aan de buitenkant onbeschadigd?

Belangrijk: 
Indien aan het bovenstaande niet is voldaan, dient u dit te vermelden op de 
vrachtbrief en deze opmerkingen te laten accorderen door de vervoerder, 
voordat u de vrachtbrief ondertekent

Eventuele reclamaties
Wij besteden alle zorg aan productie en verpakking om een goed produkt 
te leveren. Desondanks kan het voorkomen, dat een en ander niet aan uw 
verwachtingen beantwoord. Zijn onderdelen manco of dusdanig beschadigd 
dat een goede verwerking ervan niet meer mogelijk is, dan dient u dit bin-
nen 14 dagen schriftelijk of per fax of email mede te (laten) delen aan de 
klantenservice.

After Sales
Voor een eventuele reclamatie bevind zich in het pakket een “After Sales 
formulier”. Leest u de aanwijzigingen op dit formulier nauwkeurig en vult u het 
met de volgende gegevens in:
-   Ordernummer: is het nummer waaronder de order bij ons geregistreerd en 

verwerkt is. Dit nummer vindt u o.a. op de sticker op de verpakking en op 
de afleverbon.

-   Prod.nummer: dit is een nummer voor de serieproducties, het begint met 
twee letters CN... of PN... U vindt het nummer op de sticker van het pakket 
en/of gestempeld op het montage-instructie boekje.

-   Uw naam, adres en telefoonnummer
-   Het artikelnummer van het onderdeel (van de onderdelen) waarom het gaat, 

met vermelding van de klacht.
U kunt dan dit volledig ingevuld reclamatie formulier samen met de afleverbon 
en eventuele foto’s mailen of faxen naar onderstaand adres:

Woodvision
Klantenservice
Nederland
Fax: (+31) (0)493-441510 
woodvision@olgnl.nl

Uiteraard kunt u ook kontakt opnemen met uw dealer.
Wij zullen uw reclamatie zorgvuldig behandelen en ervoor zorgen dat de 
onderdelen zo spoedig mogelijk nageleverd worden. Materiaalklachten 
worden niet geaccepteerd als ze al geschilderd zijn.

Montage
-   Volg de opbouwinstructie/tekeningen nauwkeurig.
-   Het is belangrijk een fundament voor de hut te hebben.  

U heeft de keuze tussen 
• Een fundering met ringbalken
• Betontegels
• Een betonnen funderingsbalk of een betonnen vloer

-   De aansluiting van de blokhut op de fundering kunt u het beste afdichten 
met siliconenkit.

-   Zorg voor voldoende ventilatie in uw blokhut.

Nuttige tips
-  Zorg dat de ondergrond waarop de blokhut geplaatst wordt, waterpas is.
-  Zorg ervoor dat de eventuele fundering en/of de vloerbalken enige centime-

ters boven het maaiveld geplaatst worden. 
-  Zorg dat de blokhut verankerd wordt aan de fundering of ondergrond.
-  Denk eraan uw blokhut te verzekeren.
-  Zorg voor voldoende ventilatie in de blokhut.
-  Het slot éénmaal per jaar smeren met grafietpoeder.
-  Kunststofruiten met zeepmiddel schoonmaken, nooit met een schuurmiddel.
-  Een deel van de verpakkingsfolie kunt u gebruiken als vochtwerende schei-

dingslaag tussen fundering en de blokhut.
-  Als u het pakket uitpakt dient u eerst de wandbalken en planken van elkaar 

te scheiden voordat u deze optilt, zodat messing en groef vrijliggen en 
beschadigingen worden voorkomen.

Onderhoud
-   Voor de opbouw van de blokhut behandelt u de groef en messing van de 

wanddelen, alsmede de vloer- en dak delen met vochtregulerende beits. 
Dezelfde beits kunt u gebruiken als houtbescherming voor behandeling van 
de hele blokhut na het opbouwen. Door deze behandeling regelmatig te 
herhalen, wordt de levensduur van uw blokhut aanzienlijk verlengd.

-   De binnenkant van de blokhut en de deur behandelt u, afhankelijk van lokale 
omstandigheden, het beste minstens elke drie jaar met vochtregulerende 
beits, die geschikt is voor binnen en buiten. Voor meer informatie kunt u 
zich tot uw leverancier wenden. 

Hout is een natuurproduct dat leeft en dat betekent dat elk stuk hout een 
andere structuur en tekening heeft. Het is normaal dat in hout afwijkingen 
voorkomen, dit geeft hout echter z’n natuurlijke charme. 

Toelaatbare afwijkingen zijn:
-   kwasten die zijn vastgegroeid in het hout
-   uitvallende kwasten met een doorsnede van maximaal 4 cm
-   schaafrestanten, boomschors op achterkant van dak en vloerhout, op 

voorwaarde dat de zichtzijde gesloten verwerkt kan worden.
-   lichte verkleuringen (deze tasten de levensduur niet aan)
-   scheuren die de constructie niet aantasten
-   harszakken 
-   verdraaiing en rond staan, als de werkbaarheid/montage niet wordt 

aangetast
-   vingerlassen in zowel wandbalken als ook eventueel deuren en ramen.

Garantie
Garantie 5 jaar, exclusief hang- en sluitwerk.
Van de garantie uitgesloten zijn gebreken die het gevolg zijn van:
-   een ondeugdelijke fundering
-   een fundering die niet waterpas is
-   niet opbouwen als aangegeven in deze opbouwbeschrijving
-   onvoldoende onderhoud en gebruik van een niet vochtregulerende verf
-   foute, niet vakkundige gelegde of onvoldoende dakbedekking
-   het vastschroeven of spijkeren van onder elkaar gelegen wandbalken, raam- 

  of deurkozijnen
-   schade ten gevolge van niet vakkundig aan-, in-   en/of ombouwen
-   een ontbrekende en/of verkeerd bevestigde dakverankering 
-   natuurrampen of andere gewelddadig inwerkingen
-   windsnelheden van meer dan 7 Beaufort.

NB
-    Uw tuinhuis moet stormvast verankerd worden
-    Uw tuinhuis is niet standaard verzekerd. Indien gewenst kunt u uw tuinhuis 

verzekeren tegen beschadigingen van buitenaf, zoals vandalisme en 
stormschade. Informeer bij uw verzekeringsagent naar de mogelijkheden.

-    Voor eventueel bijgeleverde accessoires zoals terras, bloembakken, luiken 
en aanbouw is een opbouwinstructie bijgevoegd.

Belangrijk ! Mogelijke oorzaken van eventuele problemen.
A. Vorming van kieren in de wanden:
Hout leeft en past zich aan bij wisselende weersomstandigheden . In som-
mige gebieden gebeurt dit extreem . Het kan voorkomen dat bij extreem 
droog weer ruimtes ontstaan tussen enkele wandbalken. U dient als volgt 
te handelen:
Stap 1: Verwijder aan de binnenkant van de deur de bovenste lijst van het 
kozijn om na te gaan of de bovenliggende wandbalk op het kozijn van de deur 
steunt. Indien dit het geval is, dan dient u de stappen 2, 3, 4, en 5 te volgen. 
Indien dit niet het geval is dan dient u contact op te nemen met Outdoor Life 
Group Nederland B.V. of uw dealer.
Stap 2: Om een kier te kunnen verwijderen, schroeft u aan de binnenkant 
de afdeklijsten van het deurkozijn af en verwijdert u de deur en het kozijn.
Stap 3: U maakt de deuropening met behulp van een zaag aan de bovenzijde 
...x...cm groter (afhankelijk van de grootte van de kier, maar maximaal 1 cm). 
Stap 4: Indien de kier nu nog aanwezig is, slaat u met een hamer lichtjes 
op het dak boven de hoekverbinding (gebruik een rubber hamer) totdat de 
wandbalken weer in de oorspronkelijke toestand geplaatst zijn.
Stap 5: Deur en raam weer inbouwen.

B. Het dakhout zwelt op :
Het dakhout moet met 2 spijkers per bevestigingspunt (zijwand en dak-
gording) worden bevestigd. Indien er slechts 1 maal per bevestigingspunt 
genageld wordt, kan het dakhout schuin naar boven gaan staan.
C. Beschadiging van messing en groef
Mogelijkerwijs kunnen messing en groef tijdens het transport gedeeltelijk 
beschadigd zijn. Zolang bij montage de dekking tussen messing en groef 
gewaarborgd is kan dit geen reden zijn voor een reclamatie.
Een lichte beschadiging van messing en groef heeft geen invloed op de 
stabiliteit van het huis.

Informatie dompel impregnatie (bruin/groen/antraciet)
Door het proces “dompelimpregnatie” is het vochtpercentage op moment van 
aflevering relatief hoog. Door het inbrengen van vocht heeft dompelimpreg-
natie uitzetting van het hout tot gevolg.
Dit betekent dat de wandbalken op het moment van afleveren en opbouwen 
hoger zullen zijn dat de oorspronkelijke hoogte. Dit kan enkele millimeters 
hoogteverschil per wandbalk betekenen.
Gedurende en na het opbouwen van uw blokhut is het daardoor mogelijk dat 
er een grotere open ruimte boven uw deur- en raamkozijn zichtbaar is dan 
dat afgedekt kan worden door de meegeleverde afdeklatten (buitenzijde)
De oorspronkelijke hoogte keert gedurende het proces van natuurlijke droging 
weer terug, de blokhut zal dan in de hoogte krimpen(zakken) waardoor deze 
open ruimte zal verdwijnen. In een droge periode zal dit “krimpen” sneller 
gaan dan in een vochtige periode.
Het is overigens constructief noodzakelijk dat er een ruimte boven  het deur- 
en raamkozijn aanwezig is, dit om de hoogte verschillen van de blokhut in 
droge en vochtige jaargetijden op te kunnen vangen.
Onderhoud : dompelimpregnatie geeft een eerste bescherming tegen weers-
invloeden, u dient uw blokhut zowel aan de binnen als buitenzijde regelmatig 
te onderhouden met een vochtregulerende beits / verf.

Meer algemeen informatie over tuinhuizen en hout producten vind uw 
op onze webpage. (www.woodvision.nl)

NL Algemene informatie opbouw blokhutten
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1.8 x 30 mm 3.0 x 16 mm 4 x 40 mm

2.4 x 55 mm 3.5 x 25 mm 4 x 50 mm
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Oeverloper

Meerkoet/Goudplevier

Merwede

Watersnip/Zilverplevier

Seine

Loire

Verklaring onderdelen blokhut ‘Ohio’
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1 Dakbedekking
2 Dakafdeklijst
3 Gevellijst
4 Dakhout
5 Gording
6 Gevelpunt
7 Wandbalk
8 Deur afdeklijst 
9 Deur

10 Dakvoetlijst
11 Raggel (H-profiel)
12 Afdeklijst (H-profiel)
13 Wandbalk (achterwand)
14 Wandbalk (voorwand)
15 Halve wandbalk messing
16 Steunpaal

Legenda

17 Afdeklijst stelpoot
18 Stelpoot
19 Opbouwbeschrijving
20 Bevestigingsmateriaal
21 +€ Afwateringsprofiel
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1.8 x 30 mm 3.0 x 16 mm 4 x 40 mm

2.4 x 55 mm 3.5 x 25 mm 4 x 50 mm

3.5 x 35 mm3 x 15 mm 3 x 20 mm

Verklaring onderdelen blokhut ‘Gambia’

1 Dakbedekking
2 Dakafdeklijst
3 Gevellijst
4 Dakhout
5 Gording
6 Gevelpunt
7 Wandbalk
8 Deur afdeklijst 
9 Deur

10 Dakvoetlijst
11 Raggel (H-profiel)
12 Afdeklijst (H-profiel)
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13 Wandbalk (achterwand)
14 Wandbalk (voorwand)
15 Halve wandbalk messing
16 Steunpaal
17 Afdeklijst stelpoot
18 Stelpoot
19 Opbouwbeschrijving
20 Bevestigingsmateriaal
22 Raam afdeklijst
23 Raam
21 +€ Afwateringsprofiel
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45º 45º

45º

45
º

+€

±1mm

±1mm

2,4 x 55 mm (4x)

Optie toepassing Afwateringsprofiel / Fundering
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Plattegronden
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Gambia
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Opbouw wandbalken / inzet deur

Ohio

Gambia
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!
1

160

200

120900

160

200

120900

-18-



© Woodvision - V 15.1/v080215 www.woodvision.nl -8-

Opbouw Gambia - Ohio

Gambia

Gambia

Ohio

Gambia

2

-19-
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3,5x35MM
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Plaatsen H-profiel (algemeen)3
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17 17
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M10x50MM (4x)

Ø8MM
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+ +
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FP-2795mm

1x

1x

FP-2180mm

FP-2075mm
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2x

Stellen & plaatsen steunpaal

L= X- 16cm

X
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Opbouw achterste wandbalk - gevelpunt5
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Opbouw gevelpunten - bovenste wandbalk (voorwand)6
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€

4,0x35MM

Ø3MM

€+!

4,0x35mm

Monteren & verbinden gordingen7
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Plaatsen gordingen - dakhout8

90

!

2,4 x 55 mm (2x)
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!(2x) 2,4 x 50 mm

Monteren dakhout9

=

= !
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75mm

3 x 15 mm

max 15 cm

Bevestigen dakbedekking10
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! 1.2.
3.

Bevestigen daklijst - lijstwerk11
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Plaatsing / monteren deur
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28
mm3,5 x 35 mm

!
1,8 x 30 mm

Plaatsing / monteren raam



+€
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Optie: Dakverankering & Extra vloer
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Optie: extra raam / deur



PE

+€

ø 3,5 mm

ø 3,5 mm

+€
Optie: bloembak
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Lieferanschrift / A�everadres / Delivery address
Adresse de livraison / Indirizzo di consegna / Dirección de entrega:

Name / Naam / Name 
Nom / Nome / Nombre :
Straße / Straat / Street
Rue / Via / Calle :
Ort / Plaats / Place
Ville / Città / Ciudad :

Tel. nr.  09.00 - 18.00 :

Tel. nr.  18.00 - 22.00 :

Warenbeanstandungsformular 
Serviceformulier
Service Form

Auftragsnummer    Numéro de commande  
Ordernummer   Numero dell’ordine 
Order number   Número del pedido 

Lieferdatum / Datum levering / Delivery date
Date de livraison / Data di consegna / Fecha de entrega

Artikel / Artikel / Article
Article / Articolo / Artículo

Reklamationsgrund / Reden van de klacht / Reason for complaint / Motif de la réclamation / Motivo del reclamo/ Motivo de la rec lamación

Artikelnummer Bezeichnung und Abmessung Reklamationsgrund Menge
Artikelnummer Omschrijving en afmeting Reden van de klacht Aantal
Article number Description and size Reason for complaint Quantity
Référence article Description et dimensions Motif de la réclamation Quantité
Numero articolo Denominazione e dimensioni Motivo del reclamo Quantità
Numero artículo Denominación y dimensiones Motivo de la reclamación Cantidad

ES

IT

FR

UK

NL

DE

ACHTUNG!
 dnis tgidähcseb redo hcslaf elieT ehclew etsilkcütS nednegeil tekaP mi red fua ettib eiS nereikraM  -

bzw. gefehlt haben. Fügen Sie diese dem ausgefüllten Vordruck bei und senden Sie beides an unsere 
Adresse. (siehe Rückseite)

 mov dnu nies treitnemukod )RMC( feirbthcarF med fua nessüm etiesneßuA red na negnugidähcseB  -
Fahrer gegengezeichnet werden.

- Wir behalten uns das Recht vor, die nicht korrekte Ware zurück zu nehmen.
- Reklamationen von gestrichenem oder verändertem Material werden nicht anerkannt.
-  Jede akzeptierte Reklamation wird nur mit der Zusendung von neuem Material erledigt und nicht �nanziell 

abgegolten. 
 nenhI riw nehcusrev ,lairetamdliB slettim tgitöneb gnurälkrE eretiew enie noitamalkeR rerhI trA eid sllaF  -

direkt einige Bilder mit zu schicken. Sie können diese Bilder schicken an: Adresse siehe nächste Seite.

BELANGRIJK!
 fo njiz dgidahcseb fo/ne tsiuj tein neled eklew naa tsjilkuts etkaprev tekkap teh ni ed po u tfeeG  -

geheel ontbreken. Stuurt u deze stuklijst samen met dit volledig ingevulde formulier aan ons adres of 
faxnummer. (zie achterzijde)

 ne dreetoneg njiz )RMC( feirbthcarv ed po neteom tekkap teh nav edjiznetiub ed naa negnigidahcseB  -
deze dient door u en de chau�eur te zijn ondertekend.

- We behouden ons het recht voor om onderdelen die niet juist zijn retour te nemen.
- Reclamaties op reeds geverfd of bewerkt materiaal worden niet in behandeling genomen.

 nedrow re ;tsolegpo laairetam wuein nav nednez teh tem dnetiulstiu tdrow thcalk edreetpeccaeg eklE  -
geen �nanciële regelingen getro�en.

 kjiledneirv u ew nekeozrev laairetamdleeb sleddim tgaarv gnikjilediudrev mo thcalk ed nav draa ed neidnI  -
direct foto's mee te sturen. Graag versturing daarvan dan aan: adres zie volgende pagina. 

NOTE!
 .gnissim ro ,degamad ro ytluaf era strap hcihw egakcap ruoy htiw deilppus tsil strap eht no kram esaelP  -

Enclose this duly marked list with the completed complaint form, and send both to the address see 
overleaf. 

 yb dengis eb tsum llib eht dna )RMC( llibyaw eht no dedrocer eb tsum kcap eht ot egamad lanretxe ynA  -
the driver.

- We reserve the right to reposses any incorrect goods.
- Complaints about painted or altered materials will not be recognised.

 stnemelttes laicnanif oN .slairetam tnemecalper fo mrof eht ni delttes eb ylno lliw stnialpmoc detpecca llA  -
will be made.

 ni serutcip emos dnes ot uoy ksa yldnik ew ,noitacifiralc rehtruf yna sdeen tnialpmoc ruoy taht esac nII  -
advance. You can send these pictures to the following address: address see next page.

ATTENTION !
 secèip sel tnos selleuq eérvil esidnahcram al à etnioj seéhcatéd secèip sed etsil al rus reuqidni’d erèirP  -

manquantes, endommagées ou erronées. Envoyer le présent formulaire de réclamation accompagné de 
la liste des pièces détachées à l’adresse �gurant au dos. 

 ed uaeredrob el rus sénnoitnem ertê tneviod tnemennoitidnoc ud uaevin ua srueirétxe segammod seL  -
livraison du transporteur dûment signé par le chau�eur ayant e�ectué la livraison.  

.ruerre rap eérvil esidnahcram al erdnerper ed tiord el snovresér suon suoN  -
 ertê arruop en ,noitamalcér enu’d tejbo’l tiaref iuq noçaf ertua etuot ed éifidom uo tniep àjéd leirétam tuoT  -

repris. 
 nucua ne arruop en te esidnahcram ed noitidépxe ellevuon enu’d tejbo’l aref eétpecca noitamalcér etuoT  -

cas faire l’objet d’un dédommagement �nancier.
 tnemetcerid reyovne’d snoirp suov suon ,tnemessicrialcé sulp ed nioseb à noitamalcér ertov ed sac nE  -

quelques photos. Vous pouvez envoyer ces photos à : voir adresse en page suivante

ATTENZIONE!
 al eragellA .itnacnam o itaiggennad ,itarre izzep i enoizefnoc allen asulcni atnitsid allus erangessartnoC  -

distinta così contrassegnata al modulo di reclamo compilato e inviare il tutto all'indirizzo in verso.
 onoved enoizefnoc alled inretse innad I .otlocca eresse òup non omalcer li itad itseuq id aznessa nI  -

essere annotati sulla lettera di vettura che il vettore deve contro�rmare. I Vs/ reclami saranno da noi 
evasi con la massima sollecitudine. 

- Ci riserviamo il diritto di ritirare la merce non conforme.
- Non si accettano reclami per materiale pitturato o modi�cato.

.airaiznanif enoizatserp anucla aznes ,ovoun elairetam id oivni'l noc otaticat eneiv otlocca omalcer ingO  -

 ¡ATENCIÓN!
 .setnatlaf o sadañad ,sadacoviuqe sazeip sal ,eteuqap le ne eyulcni es euq atsil al ne eñesartnoC  -

Adjunte la lista, contraseñada de esta forma, al formulario de reclamación rellenado y envíe todo a la 
dirección mencionada al dorso.

 res nebed eteuqap led sonretxe soñad soL .adatpeca res edeup on nóicamalcer al ,sotad sotse niS  -
anotados en la carta de porte que el transportista debe contra�rmar. Nosotros daremos curso a sus 
reclamaciones con la máxima diligencia. 

- Nos reservamos el derecho de retirar la mercancía que no cumpla con los requisitos.
 se adatpeca nóicamalcer adaC.odacifidom o odatnip lairetam ed senoicamalcer natpeca es oN  -

reembolsada con el envío de material nuevo, sin prestación �nanciera alguna.
 .onametna ed sotof sanugla raivne somagor el ,nóicisopxe sam atisecen nóicamalcer us ed osac nE  -

Usted puede enviar estas fotos a: véase la dirección en la página siguiente

Formulaire de service
Modulo di servizio
Formulario de servicio

Prod. Nummer ( 7-teilig) Numéro de prod. ( 7 chi�res)  
Prod. Nummer ( 7 cijfers) Numero de prod. ( 7 cifre)  
Prod. Number ( 7 �gures) Número de prod. ( 7cifras)
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Woodvision B.V.
Klantenservice / After sales / Kundendienst

woodvision@olgnl.nl
Fax:(+31) (0) 493 441510
Tel: (+31) (0) 493 441532
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