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CONTACT
Bent u op zoek naar een mooi, passend en bovenal veilig hekwerk?  
Neem dan contact met ons op, want een veilig hekwerk is 
vakmensenwerk. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 

WWW.VANDEWETERINGHEKWERK.NLWWW.VANDEWETERINGHEKWERK.NL

Spoorstraat 40-46  
8271 RH  IJsselmuiden

T 038 - 76 00 123 
E info@vandeweteringhekwerk.nl

VOOR ELK TERREIN EEN 
        PASSENDE OPLOSSING
Onze hekwerken zijn zowel verzinkt als gecoat en leverbaar in RAL-
kleuren. Ze kunnen worden voorzien van draai- en schuifpoorten en extra 
accessoires als een toegangscontrole. Of u nu uw bedrijfsterrein, tuin of 
sportveld wilt omheinen en beveiligen: wij bieden voor elk terrein en iedere 
situatie een oplossing op maat. 

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR: 

   Hekwerk, zoals gaas, dubbelstaafmat, spijlen en 
plantsoenhekwerk. 

   Toegangspoorten, zoals draaipoorten, schuifpoorten, 
sesampoorten en slagbomen.

   Terreindetectiesystemen, zoals 
hoogspanningsbeveiliging en toegangscontrole.

   Sportveldafrastering, voor o.a. hockey- of voetbalveld, 
tennisbaan en speel- of pannakooi.

 ZEKERHEID OP KWALITEIT IN:



KWALITEIT & SERVICE 

Kwaliteit en service staan centraal bij Van de  
Wetering Hekwerk. Wij beschikken onder andere  
over de VCA& 2008/5.1 certificering en iedereen  
in ons bedrijf heeft een VCA diploma. Ook staat  
onze storings- en servicedienst 24 uur per dag,  
6 dagen per week voor u klaar. 

Met de robuuste automatische of handbediende toegangspoorten van  
Van de Wetering Hekwerk houdt u ongenode gasten buiten. Omdat  
ook de uitstraling van uw pand belangrijk is, zijn onze toegangspoorten  
niet alleen stevig, maar ook stijlvol. Door het systeem uit te breiden met  
een toegangscontrolesysteem, zoals camerabewaking of een detectiesysteem,  
kunt u potentiële indringers in een vroeg stadium detecteren en inbraak  
en schade voorkomen. Onze ervaren medewerkers adviseren u graag  
wat voor uw situatie de mooiste en veiligste oplossing is. 

     UW PAND, LOODS OF TERREIN HERBERGT  
KOSTBARE BEZITTINGEN, DIE U NATUURLIJK  
       GRAAG WILT BESCHERMEN 

TOEGANGSPOORTEN 
      & TERREINBEVEILIGING

Van de Wetering Hekwerk is een familiebedrijf dat in 1992 is opgericht door 
Willem van de Wetering en inmiddels wordt gerund door zijn zonen Arjan, Berth 
en Wilco. Samen met een team van enthousiaste vakmensen vormen zij het hart 
van het bedrijf. Ons hechte team barst van de ervaring en het vakmanschap. 

Door betrouwbaar advies te geven, te werken met materialen van topkwaliteit 
en montage met oog voor detail, bent u bij ons verzekerd van het allerbeste 
resultaat. Van een dubbelstaafmat- of spijlenafrastering tot complete 
terreinbeveiliging: Van de Wetering Hekwerk maakt voor iedere situatie een 
mooi, passend en bovenal veilig hekwerk. 

    EEN VEILIG HEKWERK  
IS VAKMENSENWERK 

 FAMILIEBEDRIJF SINDS 1992


