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Inventarisatieformulier constructie vrijdragend poortsysteem 

Inventory cantilever system construction 
Datum/Date :       
Klantnummer/Client no. :       
Bedrijf/Company name :       
Contactpersoon/Contact :       
Project :       

 

 

BELANGRIJK: De rail heeft een geleidende functie, waarop een correct geconstrueerd hekwerk dient te worden geplaatst voor de juiste werking van het systeem. 
De geleidingsrail mag dan ook geen onderdeel uitmaken van de constructurele werking van de poort. 
De vorm, uitvoering en indirecte factoren zoals onder andere windbelasting kunnen aanzienlijke invloeden hebben op het systeem. 
IMPORTANT: The rail has a guided function, where on a correctly constructed fence has to be installed for a proper working system. The guide (rail) may not be 
a part of the constructional function of the gate. De shape, design and indirect circumstances such as wind force can have considerable impact on the working of 
the system.    

 

 

Maatvoering poort/Gate measurement 
Gelieve foto’s toe te sturen van de gedeeltes gemarkeerd met de rode vlakken op de volgende pagina. 
Please deliver photos from the parts as indicated at the red marked positions at next page. 

 Totale lengte van de poort (C-maat) 
Total length of the gate (C-size)       mm. 

 Openingsmaat poort (L-maat) 
Opening size of the gate (L-size)       mm. 

 

De afstand tussen de beide wielensets, 
hart-op-hart (I-maat) 
The size between the wheel blocks, center-to-
center distance (I-size) 

      mm.   

  Moet zijn/Has to be;        Opmerking/Remark        

 Type fundatie/Fundation type 

  
 Maten fundatie/Fundation size FL=       mm. / FP=        mm. / FH=        mm. 
 Hoogte poort/Gate height  (incl. rail)        mm. 

 Maatvoering bovenbalk (L x Ø x dikte mm) 
Measurement upper part (L x Ø x thickness mm)       mm. 

 Maatvoering onderbalk (L x Ø x dikte mm) 
Measurement under part (L x Ø x thickness mm)       mm. 

 Maatvoering tussenbalk (L x Ø x Dikte mm) 
Measurement part between (L x Ø x thickness mm)       mm. 

 Maatvoering spijlen (L x Ø x dikte mm) 
Measurement bars (L x Ø x thickness mm)       mm. 

 Aantal spijlen/Number of bars       stuks 
 Totale gewicht poort/Total gate weight       kg.        incl. rail /  excl. rail (svp aankruisen/please indicate) 

 Locatie poort (adres)/Gate location (address)       

 Fabrikant poort/Gate manufacturer       

 Installateur poort/Gate installer       

 Datum plaatsing poort/Gate installation date       

 Toegepaste onderdelen van Mauriks 
Used parts from Mauriks       rail        wielenset/wheel block       overige/other 

 Visuele schade (door bv. aanrijding) 
Visual damage (by f.a. crash of vehicle)        

 Aanvullende informatie/Extra details       

Schets poort/Drawing gate 
                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               



                               

                               

                               
 

Op alle offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de 
rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. 

In all cases in which we act as offeror or supplier, our offers, assignments given to us and agreements concluded with us are subject to the metaalunie terms and conditions. 
These terms and conditions have been filed at the Registry of the Rotterdam District Court. 

©Copyright 2011 Mauriks Group B.V. 
 

 
 
 

Maatvoering/schets VPS 
Measurements/drawing cantilever system 

 
 

Foto’s aanleveren van de posities 1 t/m 8 – Please deliver photos from postions 1 till 8. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto van positie 9 in geval van schuine eindbalk 
Photo from position 9 when using a slant end beam  
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