Meest gestelde vragen over hobbykassen
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Meest gestelde vragen over hobbykassen
Waar moet je op letten?
Een zonnige plaats:
Te veel schaduw beperkt het aantal planten dat je kunt kweken.
Plaats de kas bij voorkeur met de nok in zuid-noord richting; profiteer zo maximaal van de warmte van
de opkomende zon.
Plaats de deur aan de zuidzijde zodat de felle zomerzon minder invloed heeft.
Zorg voor een goede beschutting, een haag o.i.d., tegen de sterke en koude wind.
Plaats de kas op voldoende afstand van de beschutting i.v.m. de schaduw.
Koude wind is de oorzaak van 50% warmteverlies. Je bespaart aanmerkelijk op verwarmingskosten door
uw kas te isoleren met noppenfolie.
Zorg dat de kas gemakkelijk bereikbaar is vanuit huis: Je zult zien dat je de kas dan intensiever zult
gebruiken.

Hoe groot moet mijn kas worden?
Kweken in een kas biedt tal van mogelijkheden. De praktijk wijst uit dat een kas snel te klein is als men
alle mogelijkheden wil uitbuiten. Koop een kas daarom groot genoeg.
Hoe groter de kas, des te kleiner de temperatuurschommelingen.
Hoe breder de kas, des temeer effectieve kweekruimte er ter beschikking staat. De breedte van het pad
in de kas blijft namelijk dezelfde.
Heb ik een bouwvergunning nodig voor mijn kas?
Tegenwoordig is een bouwvergunning voor het plaatsen van een hobbykas meestal niet meer vereist
Het is echter raadzaam om dit toch even te controleren
Kijk daarvoor op: www.vrom.nl/woningwet
Hier staat alle informatie m.b.t. wetgeving en vergunningen
Twijfel je nog? Informeer dan even bij uw gemeente om teleurstelling te voorkomen.
Blokhut.com heeft gratis bouwtekeningen van alle modellen voor klaarliggen, die wij op verzoek graag
toesturen.

Wat zijn de verschillen in beglazing van een kas?
De beglazingsmogelijkheden is afhankelijk van welke leverancier de kas afkomstig is. Hier even de
mogelijkheden op een rijtje:

Glas
Dikte: 3 mm of 4 mm.
Lichtdoorlaatbaarheid: ± 90%
K-waarde: ± 6 W/m² K
Montage: eenvoudig te plaatsen
3 mm glas wordt bij kassen als het ware gestapeld m.b.v. glashaken en in de sponning vastgezet met
glasveren.
4 mm glas, veelal uit één stuk, wordt met rubber afgedekt (Professional kassen) of vastgezet met
glasveren.
Esthetiek/ uitzicht: goed.
Veiligheid: breekbaar; draag bij plaatsing dus stevige handschoenen.

Duurzaam: uitermate. Glas is zeer bestand tegen krassen, atmosferische en chemische invloeden en
tegen schoonmaakmiddelen.
Dikte: 3 of 4 mm.

Gehard veiligheidsglas
Lichtdoorlaatbaarheid: ± 90%
K-waarde: ± 6 W/m² K.
Montage: eenvoudiger te plaatsen als gewoon glas.
Esthetiek/ uitzicht: goed.
Veiligheid: dit glas heeft geen scherpe randen; deze zijn geslepen. Bij onverhoopte breuk valt dit glas in
duizenden stukjes uit elkaar. De kans op ernstige verwondingen is daardoor nihil.
Duurzaam: glassterkte is ± factor 5 groter vergeleken met gewoon glas.
Dikte: 4 mm of 3 mm.
Lichtdoorlaatbaarheid: ± 88%
K-waarde: 3.4 W/m² K.
Montage: eenvoudig te plaatsen.
Esthetiek/ uitzicht: nagenoeg zelfde als gewoon glas.
Veiligheid: als gewoon 4 mm glas.
Duurzaam: als gewoon 4 mm glas.
Bijzonderheden: aan een zijde voorzien van een weersbestendig metaaloxide coating.

SDP of dubbelwandig polycarbonaat
Dikte: 4 mm, 8 mm en 16 mm.
Lichtdoorlaatbaarheid:
4 mm: 83%
8 mm: 82%
16 mm: 76%
K-waarde:
4 mm: 4.2 W/m² K
8 mm: 3.3 W/m² K
16 mm: 2.6 W/m² K
Montage: eenvoudig te plaatsen.
Esthetiek/ uitzicht: afhankelijk van persoonlijke voorkeur; het is niet helder doorzichtig.
Veiligheid: veilig te plaatsen. Ook zeer veilig voor kinderen en huisdieren.
Duurzaam: 10 jaar garantie
Bijzonderheden:
Praktisch & onbreekbaar.
Licht in gewicht.
Grote bestendigheid tegen vandalisme.
Zelfdovend bij brand.
Groeiseizoen verlengen door isolatiewaarde: dus eerder starten en later eindigen.

Valt glasbreuk ook onder de garantie van een kas?
Als bij aflevering geconstateerd wordt, dat er glasbreuk is, dan wel. Je kan dan een foto te maken van de
kist en die ons op te sturen.
Je kunt zichtbare breuk direct bij aflevering melden en het op de aflever bon laten zetten. Later zal dan
zichtbaar worden hoeveel breuk er is. Deze breuk wordt zo snel mogelijk vervangen.
Helaas valt glasbreuk in een later stadium niet onder de garantie.
Als eigenaar van een woning heeft men doorgaans een verzekering afgesloten tegen bijvoorbeeld
stormschade.
Als huurder van een woning is de inboedel verzekerd op de inboedelverzekering, en de aangebrachte
verbeteringen aan de huurwoning misschien door middel van een huurders belangenverzekering.
Verzeker de kas & inhoud tegen stormschade, omdat anders de aanwezige planten en/of inventaris,

waarvan de waarde aardig op kan lopen, niet meeverzekerd zijn. Vraag desgewenst advies aan uw
verzekeringsadviseur.
Het verdient aanbeveling om:
Na te zien of de nieuwbouw van de kas onder de polis dekking valt.
De gedekte risico’s te controleren.
De verzekering eventueel te verhogen met de waarde van de nieuwbouw.

Kan ik een hobbykas zelf bouwen of kan ik deze beter laten monteren?
Alle kassen bij blokhut.com worden geleverd met duidelijke montage instructies.
Sommige in het Nederlands, andere in het Engels; in de meeste gevallen leveren wij u een duidelijke
vertaling.
Een gemiddelde “doe het zelver” kan de kas zelf monteren.
Onderschat deze klus echter niet, neem ruim de tijd. Een kas plaatsen is immers geen haastklus.
Laten plaatsen:
Kun of wilt je de montage niet zelf uitvoeren?
Je kunt dit ook prima overlaten aan een van onze montage ploegen tegen de aangevraagde
montageprijs.
Als de monteur een kas c.q. artikel monteert c.q. plaatst, moet er worden gezorgd voor een “bouwrijpe”
bouwplaats.

Welke voorbereiding moet ik treffen voor het plaatsen van een kas?
Een deugdelijke fundering is een absolute noodzakelijkheid.
Bij diverse kassen wordt deze er standaard bij geleverd en bij andere modellen kun je deze apart
bestellen. In dit laatste geval kun je zelf ook zorg dragen voor een eigengemaakte fundering van
geïmpregneerde balken of van een hardhouten balk.

Ook een bouwrijpe bouwplaats is een absolute noodzaak.
De ondergrond dient stabiel, vast en eventueel aangetrild te zijn en ontdaan van alle obstakels, wortels,
fundering etc. Bovendien dient ze waterpas te zijn. Voor het uitvlakken van de ondergrond is
eventueel wat vul zand nodig.
Rondom de kas is een ruimte van ca. 50 cm nodig voor het beglazen en het plaatsen van ladders en het
schoonhouden van de kas.
Bij de montage van een muurkas moet de achterwand stabiel, vlak en haaks zijn t.o.v. de vloer of
ondergrond. Raadpleeg ons bij enige twijfel.
Een mogelijke verzakking van de kas valt helaas niet onder de garantie.
Heb je nog vragen over jouw toekomstige kas. Mail of bel ons gerust!
Veel kweekplezier!

