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Transport en plaatsing

Transport en plaatsing van de werfhekken zijn 
mogelijk op aanvraag.

Werfhekken.com is een gekende naam in de 
sector.  Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop 
en verhuur van werfhekken.   

Werfhekken.com beschikt over een grote 
voorraad werfhekken en kunnen deze snel ter 
beschikking stellen.

Onze werfhekken zijn geschikt voor langdurig 
gebruik in alle weersomstandigheden en  
bieden ideale bescherming en afbakening van 
uw bouwwerven, evenement of omgeving.

Werfhekken.com biedt u veel flexibiliteit.  Naast 
ons groot aanbod werfhekken kan u bij ons 
ook terecht voor transport en plaatsing van de 
werfhekken.  Wij beschikken over een eigen 
transportdienst, inclusief kraanopleggers met 
stuurassen.  Leveringen tot 330 werfhekken in 
één reis behoren tot de mogelijkheden.

Over ons

Houtbriel 54
9140 Temse

Voor een minimum aan zorgen beschikken wij 
over tal van mensen, gespecialiseerd in het 
plaatsen en afbreken van werfhekken.

Plaatsen van de werfhekken verloopt volgens uw 
plaatsingsplan.



WERFHEKKEN.com

Verhuur

Veilige afsluitingen
Werfhekken zijn een veilige afsluiting 
voor bouwwerven, evenementen of 
andere terreinen. Met een tijdelijke 
afsluiting beschermt u uw omgeving 
voor onbevoegden.  Bouwhekdoeken 
of banners verhinderen de inkijk op 
uw terrein en zijn ideaal voor reclame.

Plaatsing & installatie mogelijk

Veilige omgeving

Tijdelijk werfhekken nodig voor een korte of lange 
periode?  Dan is huren bij Werfhekken.com de 
ideale oplossing.  Verhuur van werfhekken en 
toebehoren aan scherpe tarieven.

Verkoop
Met ruim 10 jaar ervaring in de sector kunnen wij 
onze klanten helpen met persoonlijk advies en 
keuzehulp bij de aankoop van werfhekken.  Wij 
beschikken over verschillende types werfhekken, 
inclusief alle accessoires en toebehoren.

WERFHEKKEN

WERFINRICHTING
Afbakenen van werven in alle 
omstandigheden

BESCHERMING
Bescherming van mens en natuur

TIJDELIJKE OMHEINING
Omheining voor evenementen, 
festivals, parkings, ...

Werfhekken beschermen en beveiligen uw 
omgeving.  Hierdoor minimaliseert u de kans 
op beschading of vandalisme aan uw gebouw 
of werf en verkleint u het risico op diefstal van 
materiaal en gereedschap.


