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2. T ips voorafgaand aan de          
insta l lat ie van Bekazur
Voorbereiding van de ondergrond: voor de stabiliteit van 
uw Bekazur omheining, is het nodig om ze op een stabiele 
ondergrond te plaatsen (tegels op betonchape van minstens 
250kg/CPA). Als uw zwembad niet uitgerust is met een 
tegelvloer, moeten betonnen blokken voorzien worden om
de voetstukken erop vast te schroeven, of moeten de palen
gebetonneerd worden.

Het wordt aanbevolen om Bekazur op minstens één meter 
afstand van het water te installeren. Voor privézwembaden 
voor individueel of familiaal gebruik wordt het ook aanbevolen 
om Bekazur niet te ver van het zwembad te installeren teneinde 
zijn doeltreffendheid niet te verliezen.

De aanwezigheid van een vast steunpunt (muurtje, ...) 
of mobiel steunpunt is verboden en:
- aan de buitenkant van de omheining ten opzichte van het 
 zwembad: voor alle soorten omheiningen (met spijlen of met  
 volle  panelen), erop toezien dat er zich niets bevindt binnen  
 een straal van 1,10 m;
- aan de binnenkant van de omheining ten opzichte van het  
 zwembad: enkel voor de omheiningen met spijlen, erop 
 toezien dat er zich niets bevindt op 
 een afstand van minder 
 dan 0,40 m van de
 omheining.

Gereedschap dat 
nodig is voor het 
monteren: 
een waterpas, 
een touw,
een boormachine,
een meter, spieën, 
schroevendraaier, ...

1 .  Onderdelen van de afs lu i t ing
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3. Insta l lat ie van de afs lu i t ing 
op zachte grond
  

3.1 Bevestiging van de panelen
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Plaatsing 
in een 

rechte lijn



Plaatsing in een hoek
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Installatie in een hoek



Voorbereiding:
Sla eerst de referentiepaaltjes 
in op de uiteinden en op de 
hoeken van de afsluiting. 
Span een touw tussen 
deze palen met gebruik van 
een waterpas. Zo ziet u de 
hoogteverschillen die moeten 
worden opgevuld of geëffend. 
Bepaal langs het touw de 
plaatsen waar de palen 
moeten worden geïnstalleerd.

Fase 1:
Om de 213 cm (voor panelen 
van 2m) of 109 cm (voor 
panelen van 1m), een gat van 
30 x 30 cm graven, en 50 cm 
diep. Leg het eerste paneel op 
de grond. Maak het vast aan 
de eerste twee palen (zie 3.1).
Een beetje beton gieten 
(+/- 10 cm) in de eerste twee 
gaten. Plaats dan de palen in 
het beton.

Fase 2:
Op de juiste hoogte 
plaatsen op basis van de 
waterpaskoord. Giet droog 
beton rond de 2 palen en 
stevig aanstampen. Het 
geheel aanpassen.

3.2 Installatie met te betonneren palen
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Fase 3:
Maak het volgende paneel vast 
aan de derde paal (zie 3.1). 
Plaats het paneel en de paal 
in het derde gat en maak het 
paneel vast aan de tweede 
paal (zie 3.1). Beton gieten 
en aanstampen. Plaats de 
volgende panelen op dezelfde 
manier. Voorzie aan beide 
zijden om de drie panelen 
een tijdelijke steun.

Tips:
Voorzie een afstand van 
+/- 8 cm tussen het paneel 
en de grond.
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De witte geplastificeerde 
aluminium voetstukken zijn 
ideaal voor het plaatsen van 
de panelen op muurtjes of 
betonnen vloeren bijvoorbeeld. 
Schroef de voetstukken 
vast met behulp van de 
bevestigingen van uw keuze 
(bv. zelfexpanderende bouten 
in roestvrij staal M6 of naar 
de vrije beoordeling van de 
plaatser in functie van de 
ondergrond). Ze moeten 
zorgen voor een maximale 
stevigheid.

3.3 Installatie met palen in een voetstuk

3. Insta l lat ie van de afs lu i t ing 
op zachte grond
  

1. Maak de eerste paal op de gewenste plaats vast aan de  
    muur/grond.
2. Maak het paneel vast aan de tweede paal (zie 3.1)
3. Plaats het geheel en maak het paneel vast aan de 
 eerste paal (zie 3.1)
4. Maak de tweede paal vast aan de muur/grond. 
 Ga verder op dezelfde manier.

Volg de hieronder vermelde fasen:
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OPGELET:

Bij het plaatsen van de afsluiting, 
moet u erop toezien dat u de palen 
niet vastmaakt in de greppel die 
langs het zwembad loopt of op elke 
andere plaats met stilstaand water 
(zie tekening).
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Teneinde de norm na te leven bij het plaatsen van 
de afsluiting op een hellend terrein, moet u gebruik 
maken van panelen van 139 cm hoog. Op die manier 
respecteert u de minimumafstand tussen twee 
steunpunten van 110 cm (zie tekening).

De installatie van de afsluiting op een hellend terrein 
gebeurt op dezelfde manier als op een vlak oppervlak. 
Daartoe zijn speciale palen van 145 cm (voor bevestiging 
met een voetstuk) en 180 cm (om vast te zetten) 
beschikbaar.

4.  Insta l lat ie van de afs lu i t ing 
op een hel lend terre in
  

1. Paneelhoogte 139 cm
2. Paallengte 145 cm (installatie op voetstuk)
3. Paallengte 180 cm (te betonneren)
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5. Insta l lat ie van de poort
  

Maak de slotaanslag zodanig vast 
aan de paal dat de poort opengaat 

naar de buitenkant van de afsluiting
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5. Insta l lat ie van de poort
  

Gedetailleerde plaatsingsinstructies voor het monteren
van de poort worden samen met het product meegeleverd.

Optie: Scharnieren met automatische sluiting.
Zij vervangen de standaardscharnieren die samen met de 
poort worden geleverd zodat de poort automatisch kan 
terugkeren.
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Het zwembad kan een ernstig gevaar vormen voor uw 
kinderen. Verdrinking kan zeer snel gebeuren. Kinderen 
bij een zwembad vereisen uw constante waakzaamheid 
en uw actief toezicht, zelfs indien ze kunnen zwemmen.

Deze omheining neemt niet weg dat u nog altijd uw 
gezond verstand moet gebruiken en dat u persoonlijk 
verantwoordelijk bent. Ze heeft ook niet de bedoeling 
om in de plaats te treden van de waakzaamheid van 
verantwoordelijke volwassenen, wat essentieel blijft voor 
de bescherming van jonge kinderen. Het toegangspoortje 
moet systematisch gesloten worden indien u niet thuis 
bent, zelfs maar voor even.

U moet alle maatregelen nemen om te verhinderen dat 
jonge kinderen toegang hebben tot het zwembad en dit 
tot de omheining of het toegangspoortje is hersteld nadat 
u een gebrek hebt vastgesteld of bij het wegnemen 
van de omheining waardoor het zwembad niet langer 
beveiligd is.

Wanneer het zwembad geopend is, is het onontbeerlijk 
dat er een ouder en/of een verantwoordelijke volwassene 
aanwezig is.

Leer wat u moet doen om mensen te redden.

Leer de nummers van de hulpdiensten van buiten en 
hang ze op aan het zwembad:

Brandweer:

Ambulance:

Antigifcentrum:

Controleer regelmatig de goede werking van het 
afsluitingssysteem.

6.1 Algemene veiligheidstips

6. Vei l igheidst ips
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Deze omheining neemt niet weg dat u nog altijd uw 
gezond verstand moet gebruiken en dat u persoonlijk 
verantwoordelijk bent. Ze heeft ook niet de bedoeling 
om in de plaats te treden van de waakzaamheid van 
ouders en/of verantwoordelijke volwassenen, wat 
essentieel blijft voor de bescherming van jonge kinderen.

Opgelet! De veiligheid is pas verzekerd wanneer de 
toegangspoort gesloten is en vergrendeld.

De toegangspoort moet systematisch gesloten worden 
indien er geen toezicht is, zelfs maar voor even.

Alle maatregelen nemen om de toegang tot het 
zwembad voor jonge kinderen te verhinderen bij het 
herstellen van de omheining of van de toegangspoort 
of bij het wegnemen van de omheining.

Nakijken of er geen voorwerpen staan in de buurt 
van de omheining die ertoe kunnen aanzetten om 
over de omheining te klimmen of die dat kunnen 
vergemakkelijken.

De sluiting van de toegangspoort voor de systemen 
met automatische sluiting moet systematisch worden 
nagekeken.

6.2 Veiligheidstips specifiek voor de omheining

6. Vei l igheidst ips
  

- Het is absoluut noodzakelijk om zo snel mogelijk  
 eventuele beschadigde onderdelen te vervangen.  
 Enkel gebruik maken van stukken die door de  
 leverancier/installateur erkend zijn.

- Eenvoudig schoonmaken met een spons en een  
  waterstraal.
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France:
01 40 96 26 08 (service consommateur)
info.france@betafence.com

Italia:
+  39 0861 7801
info.italy@betafence.com

Espagna:
+  34 947 298 544
info.spain@betafence.com

Portugal:
+  351 21 847 00 40
info.portugal@betafence.com

Benelux:
+32 56 73 47 47
info.benelux@betafence.com

Andere markten/ other markets:
info@betafence.com

7. Contacteer ons
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Betafence Belgium NV
Sales Benelux 

Blokkestraat 34 b

B-8550 Zwevegem

T + 32 (0)56 73 47 47

info.benelux@betafence.com

www.betafence.be

www.betafence.nl

07/2020

Betafence is wereldmarktleider in omheiningsoplossingen, toegangscontrole en 
detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en product-
namen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de 
producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.
 
Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een 
wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco samenwerkt als leider in 
perimeter beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op 
praesidiad.com.


