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VOORWOORD

DOMINIQUE VAN DER VELDEN

VOORWOORD

Het jaar 2020 gaat de geschiedenisboeken in als een jaar van onver-

wachte schokken. Het heeft aangetoond dat ieder bedrijf klaar moet 

staan om zichzelf aan te passen aan een nieuwe omgeving. Een jaar 

ook waarin we veel bijgeleerd hebben en waarbij oude gewoontes 

meteen op de schop moesten. Wij willen dan ook maximaal inzetten op 

deze veranderde omgeving door ons bedrijf grondig te transformeren.

Bouwen aan de toekomst start met een stevig fundament. De 

afge lopen jaren hebben wij fors geïnvesteerd in de uitbreiding en 

vernieuwing van ons assortiment. Dit vertaalt zich in deze nieuwe 

folder waarbij wij terugkeren naar een oude traditie. Eén folder met 

alle producten. Tegelijk is onze R&D afdeling hard aan het werken om 

de nieuwe uitdagingen van de toekomst om te zetten in innovatieve 

producten. 

Samen met onze medewerkers zullen wij in de periode 2021-2023 

hard werken aan de digitale transformatie van ons bedrijf. Met 

nieuwe concrete doelstellingen zullen wij ons opnieuw uitvinden. Een 

avontuur waarvan het startpunt helder is. De grote vraag is waar het 

ons naartoe zal leiden. In ieder geval hopen wij om u mee te nemen 

op deze reis. 

Tot slot wens ik mijn persoonlijke waardering uit te spreken voor onze 

medewerkers, onze klanten en onze partners. Anders Beton hoopt u 

in de nabije toekomst terug te kunnen zien. De nauwe persoonlijke 

contacten worden gemist. Laat 2021 een jaar worden van meer 

gesprekken, meer afspraken en meer samenwerking. 

Veel leesplezier.

Dominique van der Velden
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Meerseweg 135A

B-2321 Meer-Hoogstraten

T +32 (0)3 315 72 72

F +32 (0)3 315 87 12

M info@andersbeton.com

BE0821.655.821

 
Fabrieksadres

Industrieweg 24

B-2280 Grobbendonk

OPENINGSUREN:

Onze kantoren zijn bereikbaar van  

maandag tot en met vrijdag van 

8u tot 12u en van 13u tot 17u.

MEER INFORMATIE: 

www.andersbeton.com
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Onze algemene verkoopsvoorwaarden en verwerkingsvoorwaarden 

vindt u achteraan in deze brochure. U kan deze brochure ook 

downloaden op onze website www.andersbeton.com
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OVER ONS

Het succes van vandaag is 
te danken aan de constante 

innovaties die niet alleen 
het rendement van de 

veehouders verhogen maar 
ook inspelen op de stijgende 

eisen inzake dierenwelzijn 
en emissienormen.

HISTORIEK

DOORGEDREVEN SPECIALISERING

In 2014 is besloten om de commercialisering onder de naam Anders 

Beton te voeren. Anders Beton nam de verkoopactiviteiten over van 

Van der Velden Beton. De betonfabrieken concentreren zich uitsluitend 

op de productie van betonproducten.

In 2019 zijn de verkoopactiviteiten van het Nederlandse Den Boer  

Beton geïntegreerd. Intussen is de integratie van het productassor-

timent doorgevoerd.

Het succes van vandaag is te danken aan de constante innovaties die 

niet alleen het rendement van de veehouders verhogen, maar ook 

inspelen op de stijgende eisen inzake dierenwelzijn en emissienormen.

Onze producten worden verdeeld door een sterk verkoopteam en 

een professioneel handelarennetwerk. Elke verkoopleider is verant-

woordelijk voor een lokaal marktgebied.

De handelaren bevinden zich op de exportmarkten en worden vanuit 

het hoofdkantoor ondersteund.

In 1964 werd van der Velden Beton opgericht in Hoogstraten aan 

de Belgisch-Nederlandse grens. Boerenzoon Korneel “Kees” van der 

Velden kwam kort na de oprichting op het idee om prefab betonnen  

stal vloeren te maken. 35 jaar na de oprichting werd in Grobbendonk  

een tweede productievestiging opgestart door zoon Jan van der Velden.

Ons bedrijf groeide uit tot de toonaangevende marktleider in de 

productie van stalvloeren in West-Europa. Kleinzoon Dominique van 

der Velden nam in 2017 de dagelijkse leiding van ons bedrijf op zich.

Een kernopdracht van ons bedrijf is de opgebouwde ervaring toe 

te passen op nieuwe exportmarkten voor de verdere groei. In 2020 

werd een nieuwe afdeling gespecialiseerd in de productie van 

zelfverdichtend beton opgestart.

Van der Velden Beton wil dichtbij haar medewerkers en klanten staan 

om haar familiewaarden uit te dragen.
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KWALITEIT IS EEN MENTALITEIT DIE GEWORTELD IS  
IN JARENLANGE ERVARING

Ons familiebedrijf heeft ruim 55 jaar ervaring in de markt van agra-

rische betonproducten en heeft al die jaren kwaliteit steeds hoog  

in het vaandel gedragen. Zo waren wij de eerste Europese fabrikant 

van agrarische betonroosters met een eigen betonlabo en later ook 

de eerste fabrikant met een kwaliteitserkenning door het Belgische  

BENOR label. Deze geschiedenis heeft gezorgd voor een bedrijfs-

mentaliteit die de hoogste kwaliteit nastreeft.

KWALITEIT VAN BEGIN TOT EINDE

Al tijdens het ontwerp van onze producten houden wij rekening met 

de strengste Europese normen, zowel voor het product zelf als voor de 

dieren en het milieu. Alle nieuwe modellen van dragende elementen 

berekenen we zorgvuldig op voorhand. Vervolgens beproeven we 

de eerste reeksen in de praktijk op de eigen buigbank die specifiek 

ontworpen is op maat van onze elementen. 

Wij maken uitsluitend gebruik van gecertificeerde grondstoffen 

voor de productie. Dit gaat van granulaten van de beste kwaliteit 

tot hoogwaardige cement (specifiek ontwikkeld voor agrarische 

toepassingen). Ook de wapening produceren we onder certificaat in 

de eigen volautomatische lascentrale. 

Tijdens de productie houden onze ervaren productiemedewerkers de 

kwaliteit nauwlettend in de gaten. Daarnaast zijn er geautomatiseerde 

controles zoals een computergestuurde analyse van ieder beton-

mengsel en een automatische wapeningcontrole van elk product. Tot 

slot controleren we iedere vracht voor verzending nog een laatste keer 

en vertrouwen die dan toe aan onze ervaren transporteurs. Met behulp 

van onze zorgvuldig uitgewerkte verwerkingsvoorwaarden kunnen 

de producten correct gelost en geplaatst worden.  

KWALITEIT VERZEKERD

Anders Beton beschikt over een eigen kwaliteitsafdeling met een 

kwaliteitsmanager en verschillende laboranten. Met als motto vele 

ogen zien veel ondersteunt deze kwaliteitsafdeling iedere dag de 

mensen in de productie met hun kwaliteitsopvolging en voeren we 

verschillende proeven uit in de eigen betonlabo’s. Daarnaast zijn 

er ongeveer 30 doorlichtingen per jaar van ons bedrijf via externe 

kwaliteitsaudits in het kader van certificering.

KWALITEIT

EU België Nederland Duitsland

CERTIFICATEN ANDERS BETON-PRODUCTEN

INNOVATIEF R&D TEAM

De interne R&D afdeling bestaat uit een uitgebreid team van ingenieurs 

die dagdagelijks nieuwe mogelijkheden onderzoeken en uitproberen. 

Zo ontwikkelen wij tijdig de producten van morgen.

Alle productiemachines, malonderdelen en bijhorende kennis worden 

intern opgebouwd en uitgewerkt.

6 7



ECO-Vloeren.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10 

Rundveeroosters .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13

Boxdekken en eindligboxwanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Opstortvloeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Onderslagbalken en mixput deksels .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   20

VOOR DUURZAME INNOVATIE

RUNDVEE

8 9



COMFORTABEL LOOPOPPERVLAK   

Het loopoppervlak van ECO-Vloeren bestaat steeds uit een combinatie 

van beton en rubber. Zowel beton als rubber hebben voor- en nadelen. 

De ECO-Vloeren combineren de voordelen en schakelen de nadelen uit.

De ECO-Vloeren zijn reeds 10 jaar op de markt en door meer dan  

1.500 veehouders in gebruik. Deze vloeren hebben zich dus al ruim-

schoots bewezen.

OPTIMALE BELOOPBAARHEID 

Het hybride loopoppervlak van beton en rubber verzekert een 

hoge grip voor de koeien. Ook voor de veehouder is de vloer prima 

beloopbaar. De combinatie van beton en rubber is de sleutel voor deze 

hoge grip, want twee materialen geven meer antislip.

ECO-Vloeren zijn loopvloeren en geen ligvloeren. De aanwezigheid van 

beton vermijdt dat de koeien de vloer gaan gebruiken als ligvloer.

ECO-ROOSTER

De basis van de ECO-Vloeren is het ECO-Rooster, standaard berijdbaar 

met tractorbelasting. Het rooster heeft een geprofileerd oppervlak 

en de zijkanten zijn afgerond. De ECO-Vloeren zijn in veruit elke stal 

toepasbaar dankzij ons uitgebreid leveringsprogramma. 

RUBBEREN INSERTS

De rubberen inserts worden in de uitsparingen van het ECO-Rooster 

geplaatst. Deze inserts zitten ingesloten in de beton, wat een 

lange levensduur garandeert. Gespecialiseerde rubberfabrikanten 

produceren de rubberen inserts volgens de kwaliteitsstandaarden 

en vormgeving bepaald door Anders Beton. Er bestaan ondertussen 

verschillende types rubberen inserts om voor elke toepassing een 

oplossing te kunnen bieden.

EMISSIEREDUCTIE KLEPPEN (OPTIONEEL)

De ECO-Vloeren zijn modulair opgebouwd, waardoor de kleppen 

zowel voor als na de ingebruikname van de stal ingebouwd kunnen 

worden. Deze kleppen liggen onder de rubberen inserts en laten de 

mest zeer goed door. Vraag ons naar referenties.

INVESTEREN IN DE ECO-VLOER IS KIEZEN VOOR:

• Een bewezen techniek met meer dan 1500 referenties 

• Hoge duurzaamheid en lange levensduur van de materialen

• Verhoogde activiteit van uw vee dankzij uitstekende beloopbaarheid

• Een goede klauwgezondheid

• Maximaal grip voor uw koeien en voor uzelf

• Een goede en eenvoudige tochtigheidsdetectie

• Een investering in een hogere productiviteit

HYBRIDE TECHNOLOGIE DE OPBOUW VAN ECO-VLOEREN

ECO-VLOEREN

HOGERE PRODUCTIVITEIT

Met ECO-Vloeren kunnen melkveehouders een hogere productiviteit 

bereiken. Onze klanten noteren een stijging van de algemene 

gezondheid van hun dieren en een hogere levensproductie. DLG 

heeft de ECO-Vloer getest in de praktijk met positieve resultaten. 

ECO-Vloeren hebben een grote positieve impact op de klauw- en 

pootgezondheid, tochtigheid en activiteit van uw koeien.

TOEPASBAAR ALS EMISSIEARME VLOER

De ECO-Vloeren zijn zo ontwikkeld dat ze toepasbaar zijn als 

emissiearme vloer. De emissiearme ECO-Vloer is volledig doorge- 

meten en in Nederland erkend met een definitieve emissiefactor van  

6,0 kg NH3 per koe per jaar. 

Een nieuwe variant van de ECO-Vloer is de ECO-Scheidingsvloer, die 

veehouders kunnen inzetten bij primaire mestscheiding. Deze nieuwe 

vloer zal de komende jaren uitgebreid getest en bemeten worden in 

de praktijk.

ECO-ROOSTERVLOEREN

De rubberen inserts hebben gleuven met een breedte van 40 mm. De 

mest en de urine gaan door deze gleuven naar de mestkelder. In de 

mestkelder wordt de drijfmest regelmatig gemixt. Deze mest kan in de 

uitrij-periode gebruikt worden op het land.

Het is aanbevolen om een mestschuif of mestrobot te gebruiken, in 

Nederland is dit verplicht. Het gleufaandeel bedraagt ± 15%.

ECO-SCHEIDINGSVLOEREN

De rubberen inserts hebben conische openingen met een diameter 

van 20 mm waardoor de urine kan vloeien naar de kelder. De vaste 

mest wordt over het oppervlak afgevoerd naar een aparte mestopslag, 

waardoor de mest en urine aan de bron gescheiden worden. De 

gaatjes geven de vloer ± 3% opening.
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ECO-RENOVATIEROOSTER TYPE 2599.000

Het uitvoeren van een nieuwbouwproject met ECO-Vloer gaat 

vaak gepaard met een renovatie van het oudere stalgedeelte.  

ECO-Renovatieroosters zijn hiervoor de ideale oplossing. De  

hoogte en lengte zijn afgestemd op veel toegepaste afmetingen van 

oude betonroosters.

ECO-ROOSTERS

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT*

Aslast: 4 ton (spoorbreedte 180cm – wielprent 30x40cm)

2599.198 198 115 13 481 kg

2599.218 218 115 13 554 kg

2599.228 228 115 13 573 kg

2599.238 238 115 13 609 kg

2599.248 248 115 13 604 kg

2599.258 258 115 13 620 kg

2599.273 273 115 13 700 kg

2599.298 298 115 13 720 kg

ECO-RENOVATIEROOSTER TYPE 2599.000

FABRIEKSMATIGE PROFILERING

Moderne melkveestallen worden goed geventileerd voor een optimaal 

stalklimaat. Betonvloeren drogen hierdoor snel op. De profielen 

zorgen ervoor dat de vloer niet snel opdroogt. Een in-huis ontwikkelde 

profileringsmachine profileert de betonroosters fabrieksmatig voor 

een optimaal resultaat en een hoge duurzaamheid.

PROFIELROOSTERS

ARTIKEL
LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUF- 

BREEDTE GEWICHT
PROFIEL MAMMOET

Aslast: 4 ton (spoorbreedte 180cm – wielprent 30x40cm)

1499.200 1399.200 200 110 18 3,5 506 kg

1499.210 1399.210 210 110 18 3,5 549 kg

1499.220 1399.220 220 110 18 3,5 570 kg

1499.230 1399.230 230 110 18 3,5 598 kg

1499.240 1399.240 240 110 18 3,5 615 kg

1499.250 1399.250 250 110 18 3,5 626 kg

1499.260 1399.260 260 110 18 3,5 660 kg

1499.270 1399.270 270 110 18 3,5 698 kg

1499.275 1399.275 275 110 18 3,5 718 kg

1499.280 1399.280 280 110 18 3,5 761 kg

1499.290 1399.290 290 110 18 3,5 791 kg

1499.300 1399.300 300 110 18 3,5 773 kg

1499.310 1399.310 310 110 18 3,5 795 kg

1499.325 1399.325 325 110 18 3,5 834 kg

1499.340 1399.340 340 110 18 3,5 867 kg

1499.350 1399.350 350 110 18 3,5 901 kg

1499.360 1399.360 360 110 18 3,5 913 kg

1499.375 1399.375 375 110 18 3,5 1 052 kg

1499.400 1399.400 400 110 18 3,5 1 120 kg

PROFIEL-/MAMMOETROOSTER RUNDVEE 
TYPE 1499.000/1399.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Aslast: 4 ton (spoorbreedte 180cm – wielprent 30x40cm)

1799.200 200 110 18 3,0 506 kg

1799.220 220 110 18 3,0 570 kg

1799.250 250 110 18 3,0 626 kg

1799.275 275 110 18 3,0 718 kg

1799.300 300 110 18 3,0 773 kg

1799.325 325 110 18 3,0 834 kg

1799.350 350 110 18 3,0 901 kg

PROFIELROOSTER JONGVEE TYPE 1799.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Aslast: 4 ton (spoorbreedte 180cm – wielprent 30x40cm)

96.198PR 198 110 13 3,8 446 kg

96.218PR 218 110 13 3,8 495 kg

96.248PR 248 110 13 3,8 559 kg

96.273PR 273 110 13 3,8 634 kg

96.298PR 298 110 13 3,8 667 kg

RENOVATIE PROFIELROOSTER RUNDVEE TYPE 96.000PR

De basis van het profielrooster is het mam-
moetrooster. Het mammoetrooster is dus 
het profielrooster zonder pro filering in het 
loopoppervlak en is op aanvraag verkrijg baar.

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT*

Aslast: 4 ton (spoorbreedte 180cm – wielprent 30x40cm)

1599.200 200 115 18 663 kg

1599.220 220 115 18 773 kg

1599.230 230 115 18 824 kg

1599.240 240 115 18 859 kg

1599.248 248 115 18 821 kg

1599.250 250 115 18 825 kg

1599.260 260 115 18 891 kg

1599.270 270 115 18 937 kg

1599.298 298 115 18 969 kg

1599.300 300 115 18 973 kg

1599.325 325 115 18 1 115 kg

1599.350 350 115 18 1 171 kg

1599.375 375 115 18 1 300 kg

1599.400 400 115 18 1 321 kg

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT*

Aslast: 10 ton (spoorbreedte 200cm – wielprent 40x40cm)

1899.200 200 115 18 675 kg

1899.220 220 115 18 787 kg

1899.230 230 115 18 839 kg

1899.240 240 115 18 874 kg

1899.250 250 115 18 840 kg

1899.260 260 115 18 911 kg

1899.270 270 115 18 961 kg

1899.300 300 115 18 1 000 kg

ECO-ROOSTER TYPE 1599.000

ECO-VOERGANGROOSTER TYPE 1899.000

* De gewichten zijn exclusief de rubberen inserts en kleppen.

RUNDVEEROOSTERS
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PASROOSTERS

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Belastingsklasse A3 - 825 kg diergewicht

102.090 90 33.33 18 4,0 82 kg

102.100 100 33,33 18 4,0 102 kg

TWEELINGROOSTER RUNDVEE TYPE 102.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Belastingsklasse A3 - 825 kg diergewicht

104.198 198 32 13 3,0 140 kg

104.218 218 32 13 3,0 149 kg

104.248 248 32 13 3,0 167 kg

104.273 273 32 13 3,0 185 kg

TWEELINGROOSTER JONGVEE TYPE 104.000

PASROOSTER RUNDVEE TYPE 105.000

TWEELINGROOSTER RUNDVEE TYPE 103.000R

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Belastingsklasse A3 - 825 kg diergewicht

103.148R 148 33.33 12 3,5 93 kg

103.178R 178 33,33 12 3,5 117 kg

103.198R 198 33,33 13 4,0 134 kg

103.218R 218 33,33 13 4,0 147 kg

103.248R 248 33,33 13 4,0 167 kg

103.273R 273 33,33 13 4,0 186 kg

103.298R 298 33,33 13 4,0 227 kg

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Belastingsklasse A3 - 825 kg diergewicht

105.200
tot

105.350

van 200 
tot 350 cm

lengtes zoals 
Type 1.499.000

20 18 330 kg/m²

STROROOSTERS

VOERGANGROOSTERS

VENTILATIE / STRO-ROOSTER TYPE 660.000

DRIVE-ON VOERGANGROOSTER TYPE 685.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Aslast: 12,5 ton (spoorbreedte 200cm – wielprent 40x40cm)

685.200 200 120 22 3,5 978 kg

685.225 225 120 22 3,5 1 110 kg

685.250 250 120 22 3,5 1 223 kg

685.275 275 120 22 3,5 1 345 kg

685.300 300 120 22 3,5 1 467 kg

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

200-300: 11,5 ton aslast  
325-400: 10 ton aslast  

(spoorbreedte 200cm – wielprent 40x40cm)

660.200G 200 100 20 2,0 823 kg

660.220G 220 100 20 2,0 904 kg

660.230G 230 100 20 2,0 948 kg

660.240G 240 100 20 2,0 995 kg

660.250G 250 100 20 2,0 1 040 kg

660.260G 260 100 20 2,0 1 092 kg

660.270G 270 100 20 2,0 1 117 kg

660.275G 275 100 20 2,0 1 139 kg

660.300G 300 100 20 2,0 1 235 kg

660.325 325 100 20 2,0 1 397 kg

660.350 350 100 20 2,0 1 520 kg

660.375 375 100 20 2,0 1 627 kg

660.400 400 100 20 2,0 1 756 kg

De gleufbreedte van de aansluitgleuf is 15mm.
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PREFAB BOXDEK TYPE 516.000

Passtukken en sparingen beschikbaar.

Passtukken en sparingen beschikbaar.

DIEPSTROOISEL BOXDEK TYPE 527.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Belastingsklasse: 500 kg/m2

527.200 200 115 14,0/12/35 772 kg

527.210 210 115 14,1/12/35 811 kg

527.220 220 115 14,2/12/35 850 kg

527.230 230 115 14,4/12/35 888 kg

527.240 240 115 14,5/12/35 926 kg

527.250 250 115 14,6/12/35 960 kg

527.260 260 115 14,7/12/35 1 004 kg

527.270 270 115 14,8/12/35 1 043 kg

527.280 280 115 14,9/12/35 1 082 kg

527.290 290 115 15/12/35 1 121 kg

527.300 300 115 15,1/12/35 1 160 kg

BOXDEKKEN EN EINDLIGBOXWANDEN

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Belastingsklasse: 500 kg/m2

516.200 200 110 33/38 748 kg

516.210 210 110 33/38 786 kg

516.220 220 110 33/38 823 kg

516.230 230 110 33/38 860 kg

516.240 240 110 33/38 898 kg

516.250 250 110 33/38 935 kg

516.260 260 110 33/38 972 kg

516.270 270 110 33/38 1 010 kg

516.280 280 110 33/38 1 047 kg

516.290 290 110 33/38 1 031 kg

516.300 300 110 33/38 1 122 kg

PREFAB BOXDEKKEN

DIEPSTROOISEL BOXDEKKEN

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

8703.220 tot 
8703.300

van 220 
tot 300 cm 
oplopend  
per 10 cm

14/70 165 748 kg/lm

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

8531.220 tot 
8531.300

van 220 
tot 300 cm 
oplopend  
per 10 cm

14/74 165 792 kg/lm

Doorsnede

Doorsnede

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

8603.200
tot

8603.300

van 200 
tot 300 cm 
oplopend  
per 10 cm

12/50 165 554 kg/lm

Doorsnede

EINDLIGBOXWAND MET VOET TYPE 8603.000*

EINDLIGBOXWAND MET HALF PREFAB BOXDEK TYPE 8531.000*

EINDLIGBOXWAND MET HALF DIEPSTROOISEL BOXDEK
TYPE 8703.000*

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

8503.200
tot

8503.300

van 200 tot 300 
cm oplopend 

per 5 cm
14 165 555 kg/lm

Doorsnede

EINDLIGBOXWAND MET STEKEINDEN TYPE 8503.000*

* Afwijkende uitvoeringen van eindligboxwanden  
   op aanvraag verkrijgbaar.

EINDLIGBOXWANDEN
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Stap 1: opstortvloer plaatsen

Stap 3: Plaatsen krimpwapening (bovenop) net Ø6/150

Stap 2: Plaatsen voegwapening (tussen de platen in) net Ø6/150

Stap 4: Steunpuntwapening

steunpuntwapeningkrimpwapening

Over hele vloer 3cm van bovenkant afgestorte vloer. Meer informatie betreffende de steunpuntwapening:  
zie verwerkingsvoorwaarden

OPSTORTVLOEREN

T-OPSTORTPLAAT BELOOPBAAR TYPE 503.000BL T-OPSTORTPLAAT BERIJDBAAR TYPE 509.000BR

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

503.245BL 245 120 12 479 kg

Belastingen en opstorteisen: zie verwerkingsvoorwaarden

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

509.200BR 200 120 12 396 kg

509.225BR 225 120 12 446 kg

509.250BR 250 120 12 495 kg

509.275BR 275 120 12 545 kg

509.300BR 300 120 12 594 kg

509.325BR 325 120 12 644 kg

509.350BR 350 120 12 693 kg

Belastingen en opstorteisen: zie verwerkingsvoorwaarden

voegwapening

T-PASPLAAT TYPE 512.000PAS

T-PASPLAAT VERZWAARD TYPE 519.000BR

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

De afgewerkte en uitgeharde vloer is belastbaar met 500kg/m2

512.200PAS 200 20 10 96 kg

512.250PAS 250 20 10 120 kg

Belastingen en opstorteisen: zie verwerkingsvoorwaarden

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

De afgewerkte en uitgeharde vloer is berijdbaar bij  
enkelvoudige toepassing in combinatie met type 509.000BR

519200BR 200 25 12 104

519225BR 225 25 12 114

519250BR 250 25 12 130

519275BR 275 25 12 143

519300BR 300 25 12 156

519325BR 325 25 12 169

519350BR 350 25 12 182

Belastingen en opstorteisen: zie verwerkingsvoorwaarden
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ONDERSLAGBALKEN EN MIXPUT DEKSELS

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Onderslagbalk voor onder berijdbare roostervloeren voorzien voor 
een tractorbelasting met 4 ton aslast, spoorbreedte 180 cm, 

asafstand 180 cm en wielprent 30x40cm

3220.140 140 20 30 196 kg

3220.200 200 20 30 280 kg

3220.225 225 20 30 315 kg

3220.240 240 20 30 336 kg

3220.250 250 20 30 350 kg

3220.310 310 20 30 434 kg

Oplegging: zie verwerkingsvoorwaarden

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Onderslagbalk voor onder berijdbare roostervloeren voorzien voor 
een tractorbelasting met 4 ton aslast, spoorbreedte 180 cm, 

asafstand 180 cm en wielprent 30x40cm

3320.000
van 355 
tot 600

20 30 144 kg/LM

Oplegging: zie verwerkingsvoorwaarden

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Onderslagbalk voor onder berijdbare rooster- en  
opstortvloeren met:

- rijdende aslast 12 ton - spoorbreedte 200 cm  
- asafstand 120 cm - wielprent 40x40cm

- kipstand aslast 15 ton - spoorbreedte 200 cm  
- asafstand 200 cm - wielprent 40x40cm

3025.200 200 25 30 350 kg

3025.240 240 25 30 420 kg

3025.250 250 25 30 437 kg

3025.300 300 25 30 525 kg

Oplegging: zie verwerkingsvoorwaarden

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Onderslagbalk voor onder berijdbare rooster- en  
opstortvloeren met:

- rijdende aslast 12 ton - spoorbreedte 200 cm  
- asafstand 120 cm - wielprent 40x40cm

- kipstand aslast 15 ton - spoorbreedte 200 cm  
- asafstand 200 cm - wielprent 40x40cm

3125.000
van 355
tot 600

25 30 180 kg/LM

Oplegging: zie verwerkingsvoorwaarden

ONDERSLAGBALK BERIJDBAAR TRACTOR
TYPE 3220.000

ONDERSLAGBALK BERIJDBAAR TRACTOR
TYPE 3320.000*

ONDERSLAGBALK BERIJDBAAR VRACHTWAGEN 
TYPE 3125.000*

ONDERSLAGBALK BERIJDBAAR VRACHTWAGEN 
TYPE 3025.000

MIXPUT DEKSEL

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Aslast: 10 ton

Z1001.120A 120 50 20 288 kg

Z1001.120B 120 50 20 266 kg

Hamerstuk 50 x 20 x 20 verkrijgbaar type 2020.050 Hamerstuk 50 x 20 x 20 verkrijgbaar type 2020.050 

* Opgelet: deze balken moeten in het midden worden ondersteund

Mixput deksel type A = zonder gat, type B = met groot gat rechts

* Opgelet: deze balken moeten in het midden worden ondersteund
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PORCO-VARKENSROOSTER TYPE 230.000 PORCO-ZEUGENROOSTER TYPE 231.000 PORCO-VARKENSROOSTER TYPE 233.000 PORCO-ZEUGENROOSTER TYPE 234.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Belastingsklasse B3 - 250 kg diergewicht

230.070 70 115 10 1,8 113 kg

230.080 80 115 10 1,8 126 kg

230.090 90 115 10 1,8 139 kg

230.100 100 115 10 1,8 151 kg

230.110 110 115 10 1,8 173 kg

230.120 120 115 10 1,8 186 kg

230.130 130 115 10 1,8 198 kg

230.140 140 115 10 1,8 211 kg

230.150 150 115 10 1,8 224 kg

230.160 160 115 10 1,8 236 kg

230.170 170 115 10 1,8 249 kg

230.180 180 115 10 1,8 271 kg

230.190 190 115 10 1,8 284 kg

230.200 200 115 10 1,8 296 kg

230.210 210 115 10 1,8 309 kg

230.220 220 115 10 1,8 322 kg

230.230 230 115 10 1,8 344 kg

230.240 240 115 10 1,8 356 kg

230.250 250 115 10 1,8 370 kg

230.260 260 115 10 1,8 392 kg

230.270 270 115 12 1,8 450 kg

230.280 280 115 12 1,8 464 kg

230.290 290 115 12 1,8 479 kg

230.300 300 115 12 1,8 491 kg

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Belastingsklasse B3 - 250 kg diergewicht

231.150 150 115 10 2,0 221 kg

231.160 160 115 10 2,0 234kg 

231.170 170 115 10 2,0 246 kg

231.180 180 115 10 2,0 268 kg

231.190 190 115 10 2,0 280 kg

231.200 200 115 10 2,0 293 kg

231.210 210 115 10 2,0 305 kg

231.220 220 115 10 2,0 318 kg

231.230 230 115 10 2,0 340 kg

231.240 240 115 10 2,0 352 kg

231.250 250 115 10 2,0 365 kg

231.260 260 115 10 2,0 377 kg

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Belastingsklasse B3 - 250 kg diergewicht

233.310 310 115 15 1,8 650 kg

233.320 320 115 15 1,8 656 kg

233.330 330 115 15 1,8 672 kg

233.340 340 115 15 1,8 688 kg

233.350 350 115 15 1,8 704 kg

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Belastingsklasse B3 - 250 kg diergewicht

234.270 270 115 12 2,0 455 kg

234.280 280 115 12 2,0 468 kg

234.290 290 115 12 2,0 482 kg

234.300 300 115 12 2,0 514 kg

234.310 310 115 15 2,0 643 kg

234.320 320 115 15 2,0 650 kg

234.330 330 115 15 2,0 665 kg

234.340 340 115 15 2,0 680 kg

234.350 350 115 15 2,0 696 kg

PORCO-COMBI ROOSTER TYPE 232.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Belastingsklasse B3 - 250 kg diergewicht

232.000
van 160
tot 260

115 10 1,8 of 2,0 variabel

232.000
van 261
tot 305

115 12 1,8 of 2,0 variabel

232.000 van 306
tot 350

115 15 1,8 of 2,0 variabel

VARKENSROOSTERS

PORCO-ROOSTERS
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RENOVATIE VARKENSROOSTER TYPE 212.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Belastingsklasse: tot 259: B3 - tot 250 kg diergewicht
269-299: B2 - tot 125 kg diergewicht

212.089
tot

212.299

van 89  
tot 299 cm
oplopend  
per 10 cm

33,33 10 1,8
150 kg 

/m²

RENOVATIEROOSTERS

BIGGENROOSTERS

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Belastingsklasse: tot 250 cm - B2 - tot 125 kg diergewicht
vanaf 260 cm - B1 - tot 40 kg diergewicht

210.080B60
tot

210.300B60

van 80  
tot 300 cm
oplopend  
per 10 cm

60 10 1,3 124 kg/m2 

BIGGENROOSTER TYPE 210.000B60GANGPADROOSTER MET VARIABELE LUCHTDOORLAAT
TYPE 217.000

GANGPADROOSTERS

Ook als combi-rooster type 210.000B60D verkrijgbaar.

Ook als combi-rooster type 212.000D verkrijgbaar.

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Belastingsklasse B3 - 250 kg diergewicht

217.070 70 170 10 2,0 188

217.075 75 170 10 2,0 208

217.080 80 170 10 2,0 228

217.085 85 170 10 2,0 249

217.090 90 170 10 2,0 259

217.095 95 170 10 2,0 279

217.100 100 170 10 2,0 287

217.105 105 170 10 2,0 308

217.110 110 170 10 2,0 316

217.115 115 170 10 2,0 336

217.120 120 170 10 2,0 344
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TWEELING AANPASROOSTER TYPE 225.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Belastingklasse: B3 – tot 250 kg diergewicht

225.300 300 25 12 2,0 154 kg

225.350 350 25 15 2,0 224 kg

STRO VARKENSROOSTER MET CONISCHE GATEN TYPE 704.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Belastingsklasse: B3 - tot 250 kg diergewicht

704.090
tot

704.250

van 90  
tot 250 cm
oplopend  
per 10 cm

50 10 170 kg/m²

BERIJDBAAR ZEUGENROOSTER TYPE 220.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Aslast: 4 ton (Spoorbreedte 180 cm - wielprent 30x40 cm)

220.150
tot

220.300

van 150 
tot 300 cm 
oplopend  
per 10 cm

100 20 2,0 247 kg/m²

DIVERSE ROOSTERS

VARKENSROOSTER TYPE 202.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Belastingsklasse: B3 - tot 250 kg diergewicht

202.080
tot

202.260

van 80  
tot 260 cm
oplopend  
per 10 cm

50 10 1,7 145 kg/m²

COMBI VARKENSROOSTER TYPE 203.000D

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Belastingsklasse: B3 - tot 250 kg diergewicht

203.150D
tot

203.260D

van 150  
tot 260 cm
oplopend  
per 10 cm

50 10 1,7
afhankelijk

van uitvoering

TWEELING AANPASROOSTER TYPE 205.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Belastingsklasse: B3 - tot 250 kg diergewicht

205.90
tot

205.260

van 90  
tot 260 cm
oplopend  
per 10 cm

20 10 1,8 178 kg/m²
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BRANDVEILIG & EENVOUDIG

• Toekomstbestendige brandveilige vloer Bfl-S1

• Gemakkelijk te plaatsen door vrije overspanning

• Combineerbaar met sponningsbalken en/of prefab vloer

HOGE HYGIËNE

• Zuurbestendig & Vloeistofdicht

• Vuilafstotend en gemakkelijk te reinigen

• Uitstekende mestdoorlaat

• Conform HYCARE principe

OPTIMAAL DIERCOMFORT

• Goede beloopbaarheid dankzij vlakke vloeruitvoering met veel grip

• Gewrichtsbeschadigingen worden voorkomen door toepassing  

van afgeronde roosterbalken

• Voldoende klauwslijtage 

• Rust in de hokken door demping van geluid en trilling

• Geen stress door voorkoming van statische lading 

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GLEUFBREEDTE GEWICHT

Belastingsklasse: 90-110-150: B1 - tot 40 kg diergewicht
Belastingsklasse: 100-125: B2 - tot 125 kg diergewicht

CR.90.60 90 60 3,5 0,13 18 kg

CR.100.60 100 60 5,5 0,13 28,6 kg

CR.110.60 110 60 3,5 0,13 20,9 kg

CR.125.60 125 60 5,5 0,13 36,25 kg

CR.150.60 150 60 5,5 0,13 43,5 kg

COMPOSIET BIGGENROOSTER

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

500.40 100 12 9 17 kg

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

500.41 100 12 9 21 kg

SPONNINGSBALK COMPOSIET ROOSTER TYPE 500.40

SPONNINGSBALK GIETIJZER ROOSTER TYPE 500.41

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

CR.125.57 125 57 3,5 25,7kg

CR.125.67,5 HOLVW* 125 67,5 3,5 41 kg

CR.125.67,5 HORVW* 125 67,5 3,5 41 kg

COMPOSIET KRAAMHOKROOSTER

* LVW = links verwarmd

* RVW = rechts verwarmd

500.41

500.40

COMPOSIETROOSTERS

Gietijzeren roosters 
op aanvraag 
beschikbaar
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NIET MASSIEVE RUWE VLOERPLAAT TYPE 511.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Belastingsklasse: 350 kg/m2 

511.150
tot

511.300

van 150 
tot 300 cm

120 10 180 kg/m²

AFGEWERKTE VLOERPLATEN

VLOERPLATEN

MASSIEVE RUWE VLOERPLAAT TYPE 513.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Belastingsklasse: 350 kg/m2 

513.050
tot

513.150

van 50 
tot 150 cm
oplopend  
per 10 cm

50 6 144 kg/m²

MASSIEVE RUWE VLOERPLAAT TYPE 524.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Belastingsklasse: 350 kg/m2 

524.150
tot

524.325

van 150 
tot 325 cm

120 10 240 kg/m²

NIET MASSIEVE AFGEWERKTE VLOERPLAAT MET OPEN KOPPEN
TYPE 510.000GL

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Belastingsklasse: 350 kg/m2 

510.060GL
tot

510.150CL

van 60 
tot 150 cm

50 10 170 kg/m²

RUWE VLOERPLATEN

MASSIEVE AFGEWERKTE VLOERPLAAT TYPE 524.000GL

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Belastingsklasse: 350 kg/m2 

524.150GL
tot

524.325GL

van 150  
tot 325 cm
oplopend  
per 10 cm

120 10 240 kg/m²

NIET MASSIEVE AFGEWERKTE VLOERPLAAT TYPE 511.000GL

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Belastingsklasse: 350 kg/m2 

511.150GL
tot

511.300GL

van 150  
tot 300 cm
oplopend  
per 10 cm

120 10 180 kg/m²

PREFAB BOLLE VLOER MET ISOLATIE EN SLANGEN 
TYPE 570.000

PREFAB HELLENDE VLOER MET ISOLATIE EN SLANGEN 
TYPE 571.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Belastingsklasse: 350 kg/m2 

570.000 max. 280 max. 580 12-16 ± 324 kg/m²

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Belastingsklasse: 350 kg/m2 

571.000 max. 280 max. 580 12-18 ± 324 kg/m²

BOLLE/HELLENDE VLOERPLATEN
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ANTISLIP VLOERPLATEN BELOOPBAAR

BOLLE VLOERPLATEN VOOR OP ROOSTERVLOER

BOLLE VLOERPLAAT VOOR OP ROOSTERVLOER 
TYPE 540.000 EN 550.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Belastingsklasse: N.V.T.

540.090
tot

540.130

van 90 
tot 130 cm

40 5 110 kg/m²

550.090
tot

550.130

van 90 
tot 130 cm

50 5 110 kg/m²

540.140
tot

540.170

van 140 
tot 170 cm

40 6 109 kg/m²

550.140
tot

550.170

van 140 
tot 170 cm

50 6 109 kg/m²

ANTISLIP VLOERPLAAT BELOOPBAAR TYPE 573.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Belastingsklasse: B3 - tot 250 kg diergewicht

573.000 max. 325 max. 300 12 295 kg/m²

SCHUINE KELDERPLATEN

KELDERPLAAT 45° HELLING TYPE 7000.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Belastingsklasse: N.V.T.

7000.000 200 100 7 156 kg/m²

BALKEN

ONDERSLAGBALKEN

ONDERSLAGBALK TYPE 1816.000 ONDERSLAGBALK TYPE 2020.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Lijnlast: 1.100 kg/m

1816.200 200 16 18 112 kg

1816.220 220 16 18 123 kg

1816.250 250 16 18 140 kg

1816.275 275 16 18 154 kg

1816.300 300 16 18 168 kg

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Lijnlast: 1.300 kg/m 

2020.120 120 20 20 113 kg

2020.200 200 20 20 188 kg

2020.220 220 20 20 207 kg

2020.250 250 20 20 235 kg

2020.275 275 20 20 259 kg

2020.300 300 20 20 282 kg

PILASTERS

STEUNPUNTBALKEN

PILASTER TYPE 1624.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Belastingsklasse: N.V.T.

16.24.080
tot

16.24.220

van 80 
tot 220 cm

16 16 62 kg/lm

STEUNPUNTBALK TYPE 1610.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Belastingsklasse: N.V.T.

16.10.200
tot

16.10.280

van 200  
tot 280 cm

10 16 28 kg/lmBreedte en hoogte aanpasbaar
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HOKINRICHTING

AFGESCHUINDE ZEUGENWAND TYPE 8400.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

8400.000 185-250 110/80/110 90 193 kg/m2

PREFAB ZEUGENWAND

LANGE LEVENSDUUR

• Hoge brandveiligheid

• Meer dan 10.000 referenties

HYGIËNE

• Goede hygiëne door toepassing van massieve wanden 

• Goed reinigbaar

• Vloeistofdicht door toepassing van goedkope  

primer-coating

TOTAALOPLOSSING

• Toepasbaar met elk type deur, voerbak, etc

• Zowel voor vleesvarkens als zeugen

• Montage

Doorsnede zijzicht
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ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE 
GLEUFBREEDTE

GEWICHT
BETON RUBBER

Belastingsklasse: A3 - tot 825 kg diergewicht

PURO.200 200 115 18 3,5 3,0 586,5 kg

PURO.250 250 115 18 3,5 3,0 734 kg

PURO.275 275 115 18 3,5 3,0 807 kg

PURO.300 300 115 18 3,5 3,0 880 kg

PURO.325 325 115 18 3,5 3,0 953 kg

PURO.350 350 115 18 3,5 3,0 1027 kg

PURO.375 375 115 18 3,5 3,0 1100 kg

PURO.400 400 115 18 3,5 3,0 1173 kg

PURO-VLOER GROENE VLAG VLOER

KALVERVLOER TYPE PURO.000 GROENE-VLAG VLOER TYPE GVV.000De AB PURO-Vloer bestaat uit een kalverrooster en een rubberen mat.

KALVERROOSTER (TYPE 15099.000)

Speciaal voor vleeskalveren heeft Anders Beton een rooster met 

langsgleuven ontwikkeld dat de mestdoorlaat van klassieke houten 

roosters combineert met de duurzaamheid van beton.

RUBBEREN MAT (TYPE KURASB.000)

In combinatie met een rubberen mat is dit cassetterooster in Neder  - 

land zowel voor rosé- als witvleeskalveren erkend als wel zijns vloer. 

De combinatie van lange gleuven, smalle balkbreedte en het 

subtiele golfprofiel in de rubberen mat zorgt voor een uitstekende 

mestdoorlaat en dus voor zuivere, gezonde kalveren. De rubberen 

toplaag is bovendien voorzien van een vierkante reliëftekening 

waardoor ze een antislip-effect heeft. De rubberen mat kan eenvoudig 

zelf worden geplaatst.

De GROENE-VLAG-Vloer bestaat uit een massief betonrooster en 

GROENE-VLAG-Kappen. 

DEN BOER BETON

In Nederland heeft Den Boer Beton veel ervaring opgebouwd met 

de verkoop van de GROENE-VLAG-Vloer. Na de overname van Den 

Boer Beton door Anders Beton hebben wij de GROENE-VLAG-Vloer 

bestudeerd en het bijhorende roostermodel doorontwikkeld voor 

een verbeterde gebruikservaring.

MASSIEF ROOSTER (TYPE 11099.000)

Het massief rooster heeft bijzonder lange mestgleuven en telt 7 mas- 

sieve balken op een elementbreedte van 115cm. Dit rooster is 

speciaal ontwikkeld met de toepassing als vernieuwde  GROENE-

VLAG-Vloer in het achterhoofd. Het rooster op zichzelf is geschikt voor 

een aslast van 4.000 kg (spoorbreedte 180cm – wielprent 30 x 40cm).

GROENE-VLAG-KAPPEN (TYPE GVK.000)

De GROENE-VLAG-Kappen worden gemonteerd bovenop het massief 

rooster. Hierdoor wordt een netto gleuf van ± 3,0cm verkregen. De 

GROENE-VLAG-Kappen worden wereldwijd verkocht en zijn een 

optimaal product voor vleesvee zoals kalveren en stieren. De AB 

GROENE-VLAG-Vloer is speciaal ontwikkeld voor toepassing voor 

deze dieren. Dankzij de licht bollende vorm is de GROENE-VLAG-Vloer 

zelfdrogend wat een goede hygiëne oplevert.

HOOG DIERENWELZIJN DANKZIJ RUBBER

• Erkend als welzijnsvloer

• Antislip en indrukbare rubbermatten

GOEDE MESTDOORLAAT

• Slim cassettemodel

• Lange gleuven

• Smalle balken

• Rubber is eenvoudig te reinigen

COMFORTABEL LIGOPPERVLAK

• Verende werking van het oppervlak

• Hoge indrukbaarheid - geen scherpe randen

• Hygiënisch en schone vloer 

• Erkend als welzijnsvloer

DUURZAAM VOOR LANGE TERMIJN

• Bewezen product > 15 jaar ervaring

• Hoogwaardige materialen

• Maximaal schone dieren

• Eenvoudig te monteren

VEELZIJDIG TOEPASBAAR

• Geoptimaliseerd voor kalveren en stieren

• Ook toepasbaar voor melkvee

De vermelde gewichten en hoogtes zijn exclusief 
de rubberen matten.

De vermelde gewichten en hoogtes zijn exclusief de kappen.

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE 
GLEUFBREEDTE

GEWICHT
BETON KAPPEN

Belastingsklasses: zie verwerkingsvoorwaarden

GVV.200 200 115 18 4,0 3,0 663 kg

GVV.220 220 115 18 4,0 3,0 724 kg

GVV.230 230 115 18 4,0 3,0 757 kg

GVV.240 240 115 18 4,0 3,0 796 kg

GVV.250 250 115 18 4,0 3,0 829 kg

GVV.260 260 115 18 4,0 3,0 863 kg

GVV.270 270 115 18 4,0 3,0 896 kg

GVV.300 300 115 18 4,0 3,0 995 kg

GVV.325 325 115 18 4,0 3,0 1078 kg

GVV.350 350 115 18 4,0 3,0 1161 kg

GVV.375 375 115 18 4,0 3,0 1245 kg

GVV.400 400 115 18 4,0 3,0 1327 kg
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OPTIMAAL STALKLIMAAT & DIERENWELZIJN

• Voorzijde van het hok is met dichte betonwanden uitgevoerd

• Tussen- en achterwanden zijn half open uitgevoerd 

en garanderen een goed stalklimaat

ROBUUSTE STALINRICHTING

• Geen onderhoud dankzij robuuste uitvoering

• Betonwanden gecombineerd met RVS bevestigingsmaterialen

VLOERPLATEN BALKEN

HOKINRICHTING

VLOERPLATEN

U-VOERGANGPLAAT TYPE 580.000

ANTISLIP VLOERPLAAT BERIJDBAAR TYPE 574.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Aslast: 2,5 ton (spoorbreedte 100cm – wielprent 30x40cm)

580.000 max. 600 180-300 14 variabel

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Aslast: 2,5 ton (spoorbreedte 100cm – wielprent 30x40cm)

574.000 max. 325 max. 300 14 295 kg/m2

AFGEWERKTE VLOERPLATEN

MASSIEVE AFGEWERKTE VLOERPLAAT  TYPE 525.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Aslast: 1,5 ton (spoorbreedte 100cm – wielprent 20x30cm)

525.000
van 125  

tot 300 cm
120 10 240 kg/m

MASSIEVE AFGEWERKTE VLOERPLAAT TYPE 526.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Aslast: 2,5 ton (spoorbreedte 100cm – wielprent 30x40cm)

526.000
van 125  

tot 300 cm
120 14 336 kg/m

KALVERBALK TYPE 1809.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Lijnlast: 500 kg/m

1809.000 van 130
tot 310 cm

9 18 36 kg/m2
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AKKERBOUW
VOOR OPTIMALE EN LANGDURIGE BEWARING
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VENTILATIEROOSTERS

VENTILATIE / STRO-ROOOSTER TYPE 660.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE DOORLAAT GLEUFBREEDTE GEWICHT

Aslast: 11,5 ton (spoorbreedte: 200 cm - wielprent 40 x 40 cm)

660.200G 200 100 20 5% 2 823 kg

660.250G 250 100 20 5% 2 1040 kg

660.300G 300 100 20 5% 2 1235 kg

VENTILATIEROOOSTER TYPE 600.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE DOORLAAT GLEUFBREEDTE GEWICHT

Aslast: 10 ton (spoorbreedte: 200 cm - wielprent 40 x 40 cm)

600.100 100 100 18 8% 2 325 kg

600.120 120 100 18 8% 2 390 kg

600.150 150 100 18 8% 2 485 kg

AERO-ROOSTERS

AERO-ROOOSTER TYPE DWARSGLEUF 670.000

AERO-ROOOSTER TYPE LANGSGLEUF 680.000

AERO-ROOOSTER TYPE LANGSGLEUF 690.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE DOORLAAT GLEUFBREEDTE GEWICHT

Aslast: 15 ton (spoorbreedte 200cm – wielprent 40x40cm)

670.200 200 120 22 8 % 2 1163 kg

670.250 250 120 22 8 % 2 1409 kg

670.300 300 120 22 8 % 2 1655 kg

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE DOORLAAT GLEUFBREEDTE GEWICHT

Aslast: 15 ton (spoorbreedte 200cm – wielprent 40x40cm)

680.200 200 120 22 7 % 2 1083 kg

680.250 250 120 22 7 % 2 1353 kg

680.300 300 120 22 7 % 2 1638 kg

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE DOORLAAT GLEUFBREEDTE GEWICHT

Aslast: 20 ton (spoorbreedte 200cm – wielprent 40x40cm)

690.200 200 120 22 7 % 2 1082 kg

690.250 250 120 22 7 % 2 1352 kg
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VERHARDING
VOOR IEDERE TOEPASSING
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HYDRO-GROENSPOORPLATEN

VERHARDINGSPLAAT TYPE 801.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

801.200 aslast: 10 ton (spoorbreedte 200cm – wielprent 25x30cm) / 

801.200 200 100 10 473 kg

VERHARDINGSPLAAT TYPE 803.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

803.200 aslast: 15 ton (spoorbreedte 200cm – wielprent 30x40cm)

803.200 200 100 14 663 kg

KAVELPADPLATEN  TYPE 805.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Aslast: 10 ton (spoorbreedte 200cm – wielprent 40x40cm)

805.330 330 120 12/13/12 1.189 kg

Aslast: 15 ton (spoorbreedte 200cm – wielprent 40x40cm)

805.330 15T 330 120 12/13/12 1.189 kg

HYDRO-GROENSPOORPLAAT TYPE 806.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Aslast: 15 ton

806.200.B120 200 120 14 535 kg

VERHARDINGS- EN KAVELPADPLATEN

FUNDERINGSPLATEN

FUNDERINGSPLATEN  TYPE FP.000

ARTIKEL LENGTE BREEDTE HOOGTE GEWICHT

Aslast: N.V.T.

FP 400 400 100 14 1.344 kg

Andere afmetingen op aanvraag.

50



LEVERINGSVOORWAARDEN

Anders Beton hanteert voor alle leveringen de INCOTERMS® 2020 

(International Commercial Terms). De INCOTERMS® 2020 zijn een 

internationale standaard over de rechten en plichten van de koper 

en verkoper bij internationaal transport van goederen, ontwikkeld en 

gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel. 

Zie www.iccwbo.org voor meer informatie. 

Op onze offertes/prijsopgaves en op onze verkooporderbevestigingen 

worden de INCOTERMS® 2020 vermeld die van toepassing zijn op 

de levering. De volgende INCOTERMS® 2020 worden gebruikt door  

Anders Beton:

- FCA Free Carrier Grobeton NV, Industrieweg 24, B-2280

- FCA Free Carrier Van der Velden Beton NV, Meerseweg 135 A, 

 B-2321 Meer

- DAP Delivered At Place – Leveringsadres van de klant

- DPU Delivered At Place Unloaded – Leveringsadres van de klant

- CFR Cost And Freight – Zeehaven van bestemming

Bij vrachtvervoer is het noodzakelijk dat de vrachtwagen aan beide 

lange zijden volledig toegankelijk is voor het laden met heftrucks. Er 

moet vlak geladen kunnen worden. 

BEKNOPTE 
VERWERKINGSVOORWAARDEN
Onze Leverings- en Verwerkingsvoorwaarden kan u terugvinden op 

onze website www.andersbeton.com.

1.  Tip: neem voldoende foto’s voor en na het lossen

2.  Voorzie een geschikte plaats voor het lossen 

• Zorg voor een draagkrachtige, horizontale en vlakke 

ondergrond.

• Draagbalken worden door de klant voorzien.

• Draagbalken loodrecht onder en evenwijdig met het tashout 

van de roosters leggen

Bij containervervoer is het noodzakelijk dat de container op het 

bedrijfsterrein geplaatst kan worden met behulp van zogenaamde 

“Sideloaders” zodat wij de goederen met een heftruck kunnen laden. 

Indien Anders Beton de ladingzekering op zich neemt, wordt dit 

vermeld op de verkooporderbevestiging en worden deze kosten 

aangerekend.

CONTROLE VAN DE GOEDEREN
Controle van de goederen dient te gebeuren op de locatie conform de 

op de verkooporderbevestiging opgenomen  INCOTERMS® 2020.

Wij raden aan voldoende foto’s te nemen voor en na het lossen. In 

het geval van opmerkingen noteert u deze op de vrachtbrief en 

communiceert u de opmerkingen zo snel mogelijk samen 

met de foto’s aan Anders Beton.

3.  Aandachtspunten bij het lossen  

Tashout in 1 lijn boven 

elkaar. Kepers tussen de 

pakken juist terugplaatsen.

Niet hoger stapelen dan op 

de vrachtwagen of container.

Max. 5cm tussen de vorken 

van het hefwerktuig en  

de kepers. Met vorken  

max. 1 pak tegelijk tillen.

Draagbalken
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ALGEMENE 
VERWERKINGSVOORWAARDEN

TIJDELIJKE OPSLAG

Loslocatie

Organiseer de loslocatie zodat de goederen meteen vanop deze 

locatie geplaatst kunnen worden met een bouwkraan. Op die manier 

wordt vermeden dat er goederen verplaatst moeten worden op de 

bouw met voertuigen. Laat nooit kinderen of onbevoegden toe tot de 

loslocatie.

4.  Aandachtspunten bij het plaatsen  5.  Belasting van de goederen  

De producten één 

voor één plaatsen met 

gekeurd hijsmateriaal.

Plaatsen mag meteen, belasten vanaf 28 dagen na 

de productiedatum  (zie productiesticker).

Leg de uiteinden op 

in de mortel. Klem de 

uiteinden niet in.

Beloopbare elementen 

niet berijden. Berijdbare 

elementen enkel berijden 

met luchtbanden en aslasten 

conform belastingsklasse.

De roosters mogen 

enkel op de uiteinden 

ondersteund worden.

Draagkrachtige ondergrond / Draagbalken

Onze goederen worden altijd tijdelijk opgeslagen bij de klant. Deze 

opslaglocatie moet voorzien zijn van een voldoende draagkrachtige, 

horizontale en vlakke ondergrond. De goederen dienen steeds gelost 

te worden op 2 draagbalken waarbij de goederen de ondergrond niet 

raken. Deze draagbalken zijn door de klant te voorzien en moeten 

geplaatst worden loodrecht onder het tashout van de gestapelde 

goederen. 

✓

✓ Draagbalken
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• Indien de kelder gemaakt is op basis van gestorte betonwanden 

of op basis van betonstenen, dienen de goederen geplaatst 

te worden in een mortelbed. De toleranties van de goederen 

en eventuele oneffenheden van de betonwanden dienen op-

gevangen te worden door het mortelbed. De NEN 1010:2015 - 

Elektrische installaties voor laagspanning schrijft een aanvullende 

beschermende vereffening voor. Hieraan kan voldaan worden door 

in het mortelbed een doorlopende wapeningstaaf of staaldraad 

(bij voorkeur diameter 10mm) te plaatsen. 

• Indien de kelder gemaakt is op basis van volledig vlakke prefab 

betonwanden, kunnen de goederen ook geplaatst worden op 

rubberstrips die voor de toepassing geschikt zijn en een minimale 

dikte van 5mm hebben. 

- Artikel RUB2000: Voor goederen met een oplegeis van 100mm

- Artikel RUB2000-7: Voor goederen met een oplegeis van 70mm

• Boxdekken worden geplaatst na de aanliggende betonroosters om 

hiermee goed aan te sluiten. Bij montage van 2 prefab boxdekken 

met de kopse zijde tegen mekaar, wordt de mogelijke speling 

tussen de koppen opgevangen. Indien gewenst, kan de speling 

worden dichtgestort door de klant/aannemer.

• De toleranties op de productafmetingen dienen in acht genomen 

te worden.

• Indien de goederen ter plaatse bewerkt/verzaagd worden, vervalt 

de garantie.

• De goederen mogen tijdens het bouwproces niet gebruikt 

worden als werkvloer. Indien het technisch niet anders kan, is het 

aanbevolen de goederen te beschermen door middel van vlakke 

rijplaten in staal, hout of kunststof zodat direct contact met de 

goederen wordt vermeden. Schade die hieruit voortkomt valt 

buiten de garantie.

• Laat geen onbevoegden toe tot de bouwlocatie.

LOSSEN VAN DE GOEDEREN

Om schade te voorkomen moeten volgende 

voorwaarden gevolgd worden:

Til de goederen voorzichtig op en vermijd plotse bewegingen. Stapel 

de goederen op de loslocatie nooit hoger dan de hoogte waarop 

deze zijn gestapeld voor transport (op de vrachtwagen of container). 

Plaats tijdens het lossen tashout tussen iedere stapel. Plaats dit 

tashout loodrecht onder/boven het tashout dat zich reeds tussen de 

gestapelde goederen bevindt. Laat het tashout niet tussen de roosters 

uitsteken. Het losgereedschap moet voorzien zijn van beschermende 

rubber strips die voor de toepassing geschikt zijn. Bij gebruik van 

vorken (van bijv. een heftruck of pallethaak), moeten de vorken zo 

dicht mogelijk tegen de binnenkant van het tashout geplaatst worden 

met een maximale afstand van 5 cm tussen de vorken en het tashout. 

Met de vorken mag niet meer dan één stapel tegelijk getild worden. 

Een stapel is een verzameling van één of meerdere goederen die 

gescheiden worden door dikker tashout. Met dikker tashout worden 

kepers bedoeld,  die een minimale doorsnede 50x50mm hebben in 

tegenstelling tot het overige tashout dat een maximale doorsnede van 

40x25mm heeft.

PLAATSING

De goederen dienen nauwkeurig en 

vakkundig geplaatst te worden.

• De goederen dienen voor uw eigen veiligheid en dat van het 

bouwpersoneel geplaatst te worden met gekeurd hijsmateriaal. In 

geen geval mogen er mensen onder de goederen of in de nabijheid 

van de draaicirkels van de goederen komen.

• De goederen dienen element per element uit de stapel gehesen te 

worden en zo ook geplaatst te worden. 

• De goederen dienen na de plaatsing in een vlak veld te liggen. 

• De goederen worden uitsluitend op beide uiteinden opgelegd 

(op bijv. een putmuur). Afwijkingen hierop, zoals bijv. bijkomende 

tussenliggende steunpunten of oplegging op een bedding, zijn 

specifiek vermeld op de verkooporderbevestiging. 

BELASTING EN DRAAGKRACHT  
VAN DE GOEDEREN

De goederen mogen meteen na de levering geplaatst worden. 

De goederen mogen pas belast worden vanaf 28 dagen na 

de productiedatum. 

De goederen mogen meteen na de levering geplaatst worden. De 

goederen mogen pas belast worden vanaf 28 dagen na de produc-

tiedatum. De productiedatum staat vermeld op het etiket. Indien het 

etiket zou ontbreken mogen de producten pas belast worden vanaf 

28 dagen na levering. De draagkracht en/of belastingsklasse van 

de goederen is in principe beschreven in verschillende vormen van 

documentatie (productenfolders, technische informatie op de 

website, productfiches…). Als de draagkracht die vermeld staat op 

de verkooporderbevestiging afwijkt van deze vermeld in andere 

documentatie, dan is de draagkracht van de verkooporderbevestig-

ing van toepassing. Voor producten die ingekort worden (in lengte,  

breedte en/of hoogte) is de draagkracht niet gegarandeerd, tenzij 

specifiek bepaald.

Bij twijfel of tegenstrijdige informatie 

met betrekking tot belasting capaci-

teit, moet u contact opnemen met 

Anders Beton.

Berijdbare goederen 

Berijdbare goederen van Anders Beton zijn steeds berekend uitgaande 

van een belasting door voertuigen die voorzien zijn van luchtbanden. In 

geen geval zijn de goederen van Anders Beton geschikt om te belasten 

met voertuigen die niet voorzien zijn van luchtbanden (bijvoorbeeld 

rupsvoertuigen). De draagkracht van de goederen wordt uitgedrukt 

in diergewichten, lijnlasten, verdeelde belastingen en aslasten. In het 

geval van aslasten worden de bijhorende kenmerken beschreven in de 

documentatie (wielprent, asafstand, spoorbreedte, etc). 

Aanpasroosters of ingekorte roosters zijn niet afzonderlijk berijdbaar 

tenzij anders vermeld. Het is belangrijk dat alle aspecten die betrekking 

hebben op de berijdbaarheid strikt worden nageleefd. Bij twijfel dient 

u Anders Beton te contacteren.

• De goederen moeten vrij opgelegd worden. Ze mogen met andere 

woorden niet ingeklemd worden door bijvoorbeeld een boven-

liggende muur.

• De voorgeschreven minimale opleg moet aan beide uiteinden ger-

especteerd worden. De minimale opleg voor onze betonproducten 

bedraagt standaard 100mm. Er gelden enkele afwijkingen:

- Minimale opleg 70mm in plaats van 100mm is van toepassing 

voor:

> Varkensroosters met belastingklasse B3 die toegepast 

worden voor vleesvarkens (belastingklasse B2) en dit tot en 

met een maximale lengtemaat van 350cm

> T-Platen type 503.245BL, type 507.245BL

- Minimale opleg 125mm in plaats van 100mm is van toepassing 

voor:

> Ventilatieroosters type 670.000, 671.000, 672.000 en 673.000

> Ventilatieroosters type 680.000, 681.000, 682.000 en 683.000

- Andere afwijkingen staan beschreven in de specifieke 

verwerkingsvoorwaarden (bijvoorbeeld voor balken) of door 

een speciale vermelding op de verkooporderbevestiging

Tashout in 1 lijn boven 

elkaar. Kepers   tussen de 

pakken juist terugplaatsen.

Niet hoger stapelen dan op 

de vrachtwagen of container.

Max. 5cm tussen de vorken 

van het hefwerktuig en  

de kepers. Met vorken  

max. 1 pak tegelijk tillen.

✓ ✓
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AANVULLENDE ACTIES  
VOOR INGEBRUIKNAME

Reiniging

Voordat de goederen in gebruik genomen worden, dient u het 

oppervlak en de gleufopeningen van de goederen goed te reinigen 

zodat eventuele resten van tijdens het bouwproces van de vloer 

verwijderd worden.

Zure omgeving

De goederen van Anders Beton voldoen aan hoge kwaliteitseisen. 

Goederen bestaande uit beton zijn echter niet geschikt voor toepassing 

in een zuur milieu (pH waarde < 6). Indien de goederen in een 

zuur milieu toegepast worden, dient u de goederen voor 

het gebruik te voorzien van een aparte toplaag 

zodat er geen aantasting kan plaatsvinden. 

Controleer tijdens het gebruik regelmatig 

of de toplaag nog voldoende bescherming 

biedt om schade te voorkomen.

Zware belasting

Goederen van Anders Beton die geschikt 

zijn voor een asbelasting van meer dan 

10 ton en die voorzien zijn van gleuven, 

dienen voor gebruik voorzien te worden 

van vellingkanten van minimaal 5x5mm. 

De vellingkanten vermijden dat lasten 

rechtstreeks op de scherpe gleufrand terecht 

komen waardoor schade zo veel als mogelijk 

voorkomen wordt. Het is aangeraden om 

gebruik te maken van luchtbanden met een 

zo groot mogelijke wielprent om puntlasten te 

beperken. Schade aan ventilatieroosters door gebruik 

in bewaarloodsen (voor aardappelen, ajuinen en aanverwante 

bewaringsproducten) is gekend. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat een 

dergelijke schade niet binnen de garantievoorwaarden valt.

Ontbraming

De goederen worden in de fabriek ter hoogte van de gleuven en de 

zijkanten fabrieksmatig zo goed als technisch mogelijk ontbraamd. 

Indien er ondanks onze acties nog bramen aanwezig zijn, dient u deze 

voor ingebruikname te verwijderen om beschadigingen en dierenleed 

te voorkomen.

SPECIFIEKE  
VERWERKINGSVOORWAARDEN

Voor bepaalde goederen zijn aanvullende specifieke verwerkings-

voorwaarden beschikbaar. In geval van tegenstrijdigheden gelden de 

specifieke verwerkingsvoorwaarden. 

SPECIFIEKE  
VERWERKINGSVOORWAARDEN

ECO-VLOEREN

Toepassingsgebied van deze verwerkingsvoorwaarden

Typenummers: 1599.000 – 1899.000 – 2599.000 – ECO.000 – ECO.000EA   

– ECO.000PM – ECOKLEP.000 – INSERT85 – INSERT42 – ECOKLEP85 – 

ECOKLEP42

Combinatievloer

De ECO-Vloer is een combinatievloer bestaande uit een ECO-Beton-

rooster type 1599.000, type 1899.000 of type 2599.000 en rubberen 

onderdelen type ECO.000. Optioneel worden kunststof emissie-

reductiekleppen toegepast onder de rubberen onderdelen.

Deel 1: ECO-rooster

De ECO-roosters mogen bij de plaatsing niet tegen elkaar geplaatst 

worden. Tussen elk ECO-Betonrooster moeten rubberen onderdelen 

als afstandshouder gebruikt worden zodat de ECO-roosters op de juiste 

afstand van elkaar geplaatst worden. Indien de rubberen onderdelen 

niet worden gebruikt bij het leggen van de ECO-roosters, passen de 

rubberen onderdelen en de kunststof emissie-reductiekleppen niet.

ECO-roosters type 1599.000 en type 1899.000 zijn identieke beton-

producten, het enige verschil is de toegepaste wapening. Het verschil 

tussen beide goederen kan u herkennen aan het productetiket. 

Bovendien worden de goederen van type 1899.000 met een geel 

gekleurde tand gemarkeerd.

In de breedte ingekorte ECO-roosters type 1899.000 met minimaal 3 

resterende hoofdbalken zijn berijdbaar onder strikte voorwaarden, 

namelijk maximaal 3 ton aslast (asafstand 120 cm, spoorbreedte van 

180 cm, wielprent van 30 x 40 cm). 

Tijdens de bouw blijven mogelijks resten achter op de vloer. Voor 

het plaatsen van de rubberen onderdelen en de optionele kunststof 

emissie-reductiekleppen dient u de ECO-roosters grondig te reinigen. 

De opleg waarop de rubberen onderdelen geplaatst worden, moet 

voor een goede werking en levensduur vlak zijn en vrij van mortelresten 

en andere bevuiling.

Deel 2: Kunststof emissie-reductiekleppen 

(indien van toepassing)

De kunststof emissie-reductiekleppen dienen vrij van regen en wind 

bewaard te worden om de verpakking en daardoor de goederen niet 

te beschadigen. De kunststof emissie-reductiekleppen worden voor de 

rubberen onderdelen geplaatst. De kunststof emissie-reductiekleppen 

mogen niet in contact komen met detergenten op basis van alcohol 

of bijtende producten, evenals olie, benzine, andere aardoliederivaten 

en een zure omgeving.

Deel 3: Rubberen onderdelen (Verplicht onderdeel)

De rubberen onderdelen worden verpakt aangeleverd en beschermd 

door een kunststoffolie. Om oververhitting met eventuele bescha-

digingen te vermijden moeten deze goederen uit het zonlicht bewaard 

worden in een temperatuur lager dan 40° Celsius. De rubberen 

onderdelen moeten vlak bewaard worden. De rubberen onderdelen 

mogen niet in contact komen met detergenten op basis van alcohol 

of bijtende producten, evenals olie, benzine, andere aardoliederivaten 

en een zure omgeving.

Reiniging van de ECO-Vloer

Voor een optimale zuiverheid en mestdoorlaat moet de ECO-Vloer 

minimaal 12 keer per dag gereinigd worden door een mestrobot of 

een vaste schuif. Net voor de reiniging dient de vloer steeds bevochtigd 

te worden. De ECO-Vloer moet steeds loodrecht ten opzichte van de 

gleuven gereinigd worden. De zuiverheid van de ECO-Vloer wordt 

sterk beïnvloed door diverse bedrijfsafhankelijke parameters. Anders 

Beton raadt aan om niet meer dan 5,50 m2 ECO-Vloer toe te passen 

per aanwezige koe. Er worden verschillende types ligboxvulling 

toegepast. Strooisels op basis van kalk en grove structuren kunnen 

de mestdoorlaat beperken. In enkele landen van Europa gelden 

er specifieke voorwaarden voor de reiniging (waaronder de 

schuiffrequentie). Deze kan u terugvinden in de systeembeschrijving 

van dat land en kunnen mogelijks strenger zijn dan wat hierboven 

beschreven staat omwille van ammoniakemissiereductie.
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COMPOSIET BIGGENROOSTERS

Toepassingsgebied van deze verwerkingsvoorwaarden

Typenummers: CR.90.60, CR.100.60, CR.110.60, CR.125.60, CR.150.60 

en alle bijho ren de varianten

Plaatsing

Composite piglet slats must be placed freely, they cannot be clamped 

along the top by, for exam-ple, a parent wall.

• De voorgeschreven minimale opleg moet aan beide oplegkanten 

gerespecteerd worden.

• De minimale opleg bedraagt 30mm, de opleg dient vlak te zijn, 

gebruik van rubber of vilt kan, plaatsing in een mortelbed wordt 

afgeraden.

• De composiet biggenroosters mogen zowel in de lengte- als in de 

breedterichting worden opgelegd.

BOLLE/HELLENDE EN ANTISLIP
VLOERPLATEN

Toepassingsgebied van deze verwerkingsvoorwaarden

Typenummers: 570.000-571.000-573.000-574.000

Plaatsing

• De vloerelementen worden met passende hijsklauwen geplaatst: 

type hijsklauw is afhankelijk van het gewicht van het element. 

Vloerelementen kunnen ook met een zuignap van voldoende 

afmeting gelegd worden. 

• De draagrichting van de elementen wordt aangegeven op de 

productietekeningen evenals de toelaatbare belasting en het 

gewicht van het element. 

• Vloerelementen mogen niet worden ingeklemd ter hoogte van de 

oplegging. 

Verwerking

• Verwarmde vloerelementen mogen niet doorboord worden, tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld op de producttekening. 

• Koppeling voor de verwarmingsslangen worden bijgeleverd. Het is 

raadzaam het circuit op waterdruk te zetten alvorens de sparingen 

dicht te smeren. 

• Sparingen in de vloerelementen worden na plaatsing aangesmeerd 

met cement houdende specie. 

 

COMPOSIET KRAAMHOKROOSTERS

Toepassingsgebied van deze verwerkingsvoorwaarden

Typenummers: CR.125.57, CR.125.67,5 HOLVW, CR.125.67,5 HORVW en 

alle bijhorende varianten

Plaatsing

Composiet kraamhokroosters moeten vrij opgelegd worden, ze 

mogen langs de bovenzijde niet ingeklemd worden door bijvoorbeeld 

een bovenliggende muur.

• De voorgeschreven minimale opleg moet aan beide oplegkanten 

gerespecteerd worden.

• De minimale opleg bedraagt 30mm, de opleg dient vlak te zijn, 

gebruik van rubber of vilt kan, plaatsing in een mortelbed wordt 

afgeraden.

• De composiet kraamhokroosters mogen enkel in de breedterichting 

worden opgelegd.

• De composiet kraamhokroosters dienen strak tegen elkaar 

geplaatst te worden. Indien er speling tussen composietroosters 

aanwezig is, kunnen deze gaan schuiven.

• De composiet kraamhokroosters dienen aan de opleg strak tegen 

elkaar of tegen de aanliggende elementen geplaatst te worden. 

Eventuele speling dient aangesmeerd te worden.

• Specifieke plaatsingsvoorschriften in combinatie met delta-i 

dragers: zie “montagehandleiding kraamhokvloer”. 

Verwerking

• Wanneer composiet kraamhokroosters tijdens de bouwfase 

betreden dienen te worden, moeten deze afgedekt worden met 

rijplaten.

• Bij bevestiging van profielen/voetplaten/… dient steeds het anker 

rondom een hoofdbalk geplaatst te worden.

• Composietroosters mogen niet doorboord worden. Indien deze 

doorboord worden, kan de constructieve sterkte aangetast 

worden.

• Composietroosters worden bij voorkeur niet verzaagd. Indien 

de maatvoering zagen noodzakelijk maakt, is het van belang het 

composietrooster te verzagen net langs een hoofdbalk, dwars 

of langs en deze te plaatsen op het einde van een rij. Verzaagde 

composiet kraamhokroosters vallen buiten garantie.

- Specifieke plaatsingsvoorschriften in combinatie met delta-i 

dragers en koppelingen verwarmde kraamhokroosters: zie 

“montagehandleiding kraamhokvloer”. 

• De composiet biggenroosters dienen strak tegen elkaar geplaatst 

te worden. Indien er speling tussen composietroosters aanwezig 

is, kunnen deze gaan schuiven.

• De composiet biggenroosters dienen aan de opleg strak tegen 

elkaar of tegen de aanliggende elementen geplaatst te worden. 

Eventuele speling dient aangesmeerd te worden.

Verwerking

• Wanneer composiet biggenroosters tijdens de bouwfase betreden 

dienen te worden, moeten deze afgedekt worden met rijplaten.

• Bij bevestiging van profielen/voetplaten/… dient steeds het anker 

rondom een hoofdbalk geplaatst te worden.

• Composietroosters mogen niet doorboord worden. Indien deze 

doorboord worden, kan de constructieve sterkte aangetast 

worden.

• Composietroosters worden bij voorkeur niet verzaagd. Indien 

de maatvoering zagen noodzakelijk maakt, is het van belang het 

composietrooster te verzagen net langs een hoofdbalk, dwars 

of langs en deze te plaatsen op het einde van een rij. Verzaagde 

composiet biggenroosters vallen buiten garantie.
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PURO-VLOER

Vereisten

ROOSTERS

• Liggen horizontaal/verticaal tegen elkaar aan.

•  Capaciteit is gewaarborgd.

•  Urinesteen en zware aanslag in de roosterspleet moet worden 

verwijderd om het goed klemmen van de bevestigings elementen 

te garanderen.

MATTEN

• Dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: minimaal +5° C 

en maximaal +30° C (afhankelijk van de uitgangstemperatuur bij 

levering).

Dit heeft u nodig

METEN

MARKEREN

SNIJDEN

BEVESTIGEN

KRAIBURG BEVESTIGINGSMATERIAAL

Dit bevestigingsmateriaal 

wordt meegeleverd.

Mestschuif

Gebruik speciaal op rubbervloeren afgestemde schuifsystemen of bij 

ombouw: bestaande schuifsystemen kunnen eenvoudig worden

aangepast aan de hand van de KRAIBURG mestschuifvoorschrift 

voor systemen met KRAIBURG rubber bekleden roostervloeren.

Mobiele schuifsystemen en het berijden van de matten: lees aub 

de KRAIBURG specificatie voor het berijden.

1. Matten plaatsen

De sleuven van de mat dienen exact over de sleuven van de rooster-

vloer gelegd te worden.

2. Aanpassen

Eventuele uitsparingen in 

de mat uitsnijden.

TIPS

• mes licht bevochtigen

• matten licht uit elkaar trekken

Tip:  Gebruik een tang om kleine 

stukken te snijden

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de 

montage!

3. Bevestigen

De kunststofhoes om de rubberspie (fixering) plaatsen

tot boven de vertanding!

De fixering dompelen in warm water 

voor een makkelijkere verwerking.

De fixering met een zware hamer 

door de uitsparing van de mat

 in de sleuf slaan.

De fixering dient qua hoogte

gelijk te zijn aan de mat!

Wanneer een fixering niet of zwaar door de uitsparing gaat:

• Controleer dan de sleuven op urinesteen of aanslag en verwijder 

deze.

•  Wanneer er grote verschillen in de sleufbreedte zijn waardoor 

de fixeringen niet kunnen worden geplaatst, kunnen deze in 

uitzonderlijke gevallen worden weggelaten.

Matten met verschillende sleufbreedtes:

Bij verschillende sleufbreedtes horen verschillende maten fixeringen 

(zie het overzicht op de fixeringsverpakking).

Tip: incidenteel kunnen de fixeringen in de matten losraken. In 

dit geval de fixeringen opnieuw inslaan. Het is niet schadelijk 

wanneer er (in uitzonderlijke gevallen) een fixering ontbreekt 

(door verlies).
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van links naar rechts aan te drukken over de volledige lengte van 

de betonbalk. Bij elke bestelling van GROENE-VLAG-Kappen is de 

huur van montagegereedschap inbegrepen voor een bepaalde 

periode. Er zijn twee types van montagegereedschap beschikbaar. Dit 

montagegereedschap kan opgehaald worden na de betaling van een 

waarborg op een locatie nabij uw bedrijf. Contacteer hiervoor onze 

verkoper. Bekijk ook deze informatieve montagevideo’s:

- Montage met montageset:

 https://www.youtube.com/watch?v=qgorWuB1AU0

- Montage met montagekar

 https://www.youtube.com/watch?v=_TIramew8DQ

Toepassing en maximale belasting

De GROENE-VLAG-Kappen worden geproduceerd op basis van de 

toepassing. Deze toepassing wordt op de verkooporderbevestiging 

duidelijk genoteerd. U dient rekening te houden met het bijhorende 

maximale diergewicht. Het maximaal diergewicht dat van toepassing 

is vervangt het diergewicht zoals beschreven in artikel 11.5 van de 

algemene verkoopsvoorwaarden.

Toepassing Diercategorie Maximaal diergewicht

GVK.000-127/VV Vleesvee 950kg

GVK.000-127/MV Melkvee 825kg

GVK.000-127/RK Rosé kalveren 450kg

GVK.000-127/WK Witvlees kalveren 300kg

 

Berijdbaarheid

De GROENE-VLAG-Vloer is vanaf het ogenblik dat deze voorzien zijn 

van GROENE-VLAG-Kappen berijdbaar met voertuigen voorzien 

van luchtbanden met een totaalgewicht van maximaal 1.000 kg. De 

maximale rijsnelheid bedraagt 2km/u, er mag niet abrupt geremd/

geaccelereerd worden, er mag niet geparkeerd worden op de 

vloer en de helling mag niet meer dan 2% bedragen. Voor andere 

eisen aangaande de berijdbaarheid, zie algemene leverings- en 

verwerkingsvoorwaarden.

Indrukbaarheid

De GROENE-VLAG-Kappen zijn bij aanvang minder indrukbaar. De 

GROENE-VLAG-Kappen worden na verloop van tijd zachter tot de 

bedoelde indrukbaarheid is bereikt voor uw toepassing.

Reiniging

Mestschuiven / Mestrobots

Mestschuiven en mestrobots zijn toegelaten. De mestschuif dient 

altijd voorzien te zijn van een polyurethaan schuifblad met de 

juiste afmetingen zodat het blad de vormgeving van de GROENE-

VLAG-Kappen volgt. Een ketting om de mestschuif te trekken, is niet 

toegelaten. Een touw of staalkabel om de mestschuif te trekken is 

alleen toegelaten als deze de GROENE-VLAG-Kappen niet raakt. Dit 

wordt in de praktijk opgelost door een geleidingswiel te voorzien 

onder de schuif.

GROENE-VLAG-VLOER

Toepassingsgebied van deze verwerkingsvoorwaarden

Typenumnmers: 11099.000 – GVK.000-127/VV – GVK.000-127/MV – 

GVK.000-127/RK – GVK.000-127/WK– GVV.000

Combinatievloer

De GROENE-VLAG-Vloer (GVV.000) is een combinatievloer bestaande 

uit het betonrooster type 11099.000 en GROENE-VLAG-Kappen 

type GVK.000. 

Deel 1: Massief rooster

De GROENE-VLAG-Kappen worden gemonteerd op de betonroosters 

type 11099.000. Deze betonroosters zijn in de fabriek gecontroleerd op 

de toleranties om geschikt te zijn voor de montage van de GROENE-

VLAG-Kappen type GVK.000-127. Indien u een probleem vaststelt aan 

de betonroosters gelieve dan met ons contact op te nemen voor de 

start van de plaatsing van de GROENE-VLAG-Kappen.

Deel 2: GROENE-VLAG-Kappen

Verpakking

De GROENE-VLAG-Kappen worden verpakt aangeleverd en be-

schermd door een kunststoffolie. Om oververhitting met eventuele 

beschadigingen te vermijden dienen deze goederen uit het zonlicht 

bewaard te worden en mogen zij niet in ruimten met een hogere 

temperatuur dan 40° Celsius liggen. Het is belangrijk dat de GROENE-

VLAG-Kappen vlak bewaard worden. De GROENE-VLAG-Kappen 

mogen niet in contact komen met detergenten op basis van alcohol 

of bijtende producten, evenals olie, benzine, andere aardoliederivaten 

en een zure omgeving.

Montage

Per betonrooster worden 7 GROENE-VLAG-Kappen geleverd. Bij koude 

temperaturen zijn de GROENE-VLAG-Kappen moeilijker te monteren. 

Bewaar de GROENE-VLAG-Kappen minimaal 24 uur voor de start van 

de montage in een verwarmde en afgesloten ruimte. De GROENE-

VLAG-Kappen worden gemonteerd door de zwarte zijkanten open 

te trekken met twee handen en de GROENE-VLAG-Kap vervolgens 

Jaarlijkse reiniging

De GROENE-VLAG-Kappen dienen jaarlijks grondig gereinigd te 

worden met een hogedrukspuit.

Sparingen

Indien u uitsparingen in de GROENE-VLAG-Kappen moet maken 

(bijvoorbeeld ter hoogte van een drinkautomaat), dan gaat u als volgt 

te werk:

- U plaatst de GROENE-VLAG-Kappen conform de instructies in deze 

verwerkingsvoorwaarden

- U zaagt de kap uit ter hoogte van de gewenste uitsparing, 

zorg ervoor dat u deze afstand minimaliseert tot het uiterst 

noodzakelijke

- U boort op 100mm van de gezaagde kanten van bovenaf gaten tot 

dat u elke individuele luchtkamer bereikt

- U vult elke individuele luchtkamer met siliconen totdat er uit de 

gecreëerde opening siliconen vloeit.

- Indien de zijdelingse bevestigingskleppen van de GROENE-VLAG-

Kappen minder dan 20cm dragen over de betonbalk (zoals te 

zien op de foto rechts), dan dient u RVS bevestigingsschroeven 

te voorzien in het midden van de desbetreffende GROENE-VLAG-

Kappen op 5cm van het einde van de GROENE-VLAG-Kap in het 

midden van de GROENE-VLAG-Kap. Deze schroeven worden door 

de kap heen in het betonrooster gemonteerd. 

- Wij raden als bevestigingsschroef Hilti HPS–1R 8/30 x 40mm of 

vergelijkbaar aan. Deze bevestigingsschroef is op de afbeelding 

niet te zien. In deze situatie moeten er 3 bevestigingsschroeven 

worden aangebracht in de 3 GROENE-VLAG-Kappen links boven de 

uitsparing. Rechts onderaan is dit niet nodig vermits de zijdelingse 

bevestigingskleppen van de GROENE-VLAG-Kappen hier meer dan 

20 cm gedragen worden door de betonroosters.
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T-PLATEN

Toepassingsgebied van deze verwerkingsvoorwaarden

Typenummers: 503.000BL – 507.000BL – 508.000BR – 509.000BR   

Plaatsing en bijkomende wapening

STAP 1:  T-PLATEN PLAATSEN

Minimale opleg aan beide zijde: 100 mm

(uitgezonderd 70mm voor type 503.245BL EN 507.245BL). 

STAP 2:  PLAATSEN VOEGWAPENING

Net 6/150 tussen de platen in.

De voegwapening moet 20mm boven de T-Plaat geplaatst worden.

STAP 3:  PLAATSEN KRIMPWAPENING

Net 6/150 (bovenop)

De krimpwapening moet 30mm onder het afgewerkt oppervlak 

geplaatst worden.

STAP 4:  STEUNPUNTWAPENING 

Richtwaarden om scheurvorming te beperken: 

Net 6/150 (t.e.m. 12,5 ton aslast)

Net 8/150 (t.e.m. 20 ton aslast)

Toelichting

De platen zijn gedimensioneerd op vrije oplegging. Dit houdt in 

dat er constructief geen wapening boven de steunpunten nodig 

is. Anders Beton berekent de steunpuntwapening daarom niet. 

In de praktijk zullen de wapeningsnetten en de beton boven 

de steunpunten doorlopen. Dit betekent dat, zonder speciale 

voorzieningen, boven de tussensteunpunten in de vloer een scheur 

zal ontstaan. Wil men scheurvorming voorkomen/beperken, dan 

moet boven de tussensteunpunten over een breedte van 2 meter 

een extra bouwstaalnet worden bijgelegd. Uit ervaring geeft Anders 

Beton bovenstaande richtwaarden op. Hiervoor neemt Anders 

Beton geen verantwoordelijkheid. Als een exacte berekening van 

de scheurvorming gewenst is, moet beroep gedaan worden op de 

verantwoordelijke constructeur van het bouwproject.

STAP 5:  DILATATIEVOEGEN

24 uur na het storten van de druklaag dienen er per 600cm 

dilatatievoegen ingezaagd te worden met een hoogte van 1/3e van de 

totale dikte van de vloer. 

krimpwapening

voegwapening

steunpuntwapening

dilatatievoegen

66 67



Druklagenschema’s

De betonkwaliteit van de druklaag moet minimaal C20/25 bedragen. 

De minimale hoeveelheid is weergegeven in onderstaande tabellen.

Standaardschema’s:

TYPE 503.000BL

Na 28 dagen uitharding is de vloer belastbaar met 500kg/m²

TYPE 509.000BR

Na 28 dagen uitharding is de vloer berijdbaar met:

- 12.500 kg rijdende aslast 

 (Spoorbreedte 200cm, asafstand 120cm en wielprent 40x40cm)

- 15.000 kg kipstand aslast

 (Spoorbreedte 200cm, asafstand 200cm en wielprent 40x40cm)

TYPE 509.000BR – “ZWAAR”

Na 28 dagen uitharding is de vloer berijdbaar met:

- 15.000 kg rijdende aslast  

(Spoorbreedte 200cm, asafstand 120cm en wielprent 40x40cm)

- 20.000 kg kipstand aslast  

(Spoorbreedte 200cm, asafstand 200cm en wielprent 40x40cm)

TYPE 509.000BR – “EXTRA ZWAAR”

Na 28 dagen uitharding is de vloer berijdbaar met:

- 20.000 kg rijdende aslast  

(Spoorbreedte 200cm, asafstand 120cm en wielprent 40x40cm)

- 25.000 kg kipstand aslast  

(Spoorbreedte 200cm, asafstand 200cm en wielprent 40x40cm)

LENGTE 
 T-PLAAT

DIKTE  
DRUKLAAG

TOTALE 
VLOERDIKTE

# LITER; 
BETON/M²

245cm(3) 9cm 15cm 81

≤ 270cm(3) 9cm 15cm 81

275-300cm(1) 11cm 17cm 101

Speciale schema’s:
TYPE 509.000BR – “LICHT”

Na 28 dagen uitharding is de vloer berijdbaar met:

- 4.000 kg rijdende aslast (Spoorbreedte 180cm, asafstand 120cm en 

wielprent 40x40cm

LENGTE 
 T-PLAAT

DIKTE  
DRUKLAAG

TOTALE 
VLOERDIKTE

# LITER; 
BETON/M²

≤ 350cm(3) 9cm 15cm 81

355-400cm(1) (3) 9cm 15cm 81

LENGTE 
 T-PLAAT

DIKTE  
DRUKLAAG

TOTALE 
VLOERDIKTE

# LITER; 
BETON/M²

≤ 300cm 12cm 18cm 109

305-350cm 15cm 21cm 139

355-380cm(1) (2) 18cm 24cm 169

385-390cm(1) (2) 19cm 25cm 179

395-400cm(1) (2) 22cm 28cm 209

LENGTE 
 T-PLAAT

DIKTE  
DRUKLAAG

TOTALE 
VLOERDIKTE

# LITER; 
BETON/M²

≤ 300cm 15cm 21cm 139

305-350cm 19cm 25cm 179

355-390cm(1) (2) 23cm 29cm 219

395-400cm(1) (2) 26cm 32cm 249

LENGTE 
 T-PLAAT

DIKTE  
DRUKLAAG

TOTALE 
VLOERDIKTE

# LITER; 
BETON/M²

≤ 300cm 21cm 27cm 199

305-350cm(1) 25cm 31cm 239

355-390cm(1) (2) 31cm 37cm 299

395-400cm(1) (2) 35cm 41cm 339

Toelichting bij de voetnoten uit de druklagenschema’s:

(1)  De T-Plaat moet voor, tijdens en tot en met 28 dagen na het opstor-
ten in het midden centraal ondersteund worden.

(2) Voor de Duitse normeringen moet voor maten groter dan 350cm 
de dikte van de druklaag met 1cm verhoogd worden. 

(3) De dikte van de druklaag moet verhoogd worden in functie van de 
gewenste dekking op de krimpwapening.

BALKEN

Toepassingsgebied van deze verwerkingsvoorwaarden

Typenummers: 1816.000 – 2020.000 – 2120.000 – 3220.000 – 3320.000 

– 3025.000 – 3125.000

Correcte plaatsing

Type 1816.000 

Onderzijde is smalle zijde en is gemerkt met tekst “onder”

Type 2020.000 

Bovenzijde balk is gemerkt met tekst “boven – au dessus”

Type 2120.000 

Bovenzijde balk is gemerkt met tekst “boven – au dessus”

Type 3220.000 en 3320.000 

Pijl wijst onderzijde van de balk aan 

en de afbeelding van de  tractor 

moet rechtop staan 

Type 3025.000 en 3125.000 

Pijl wijst onderzijde van de balk aan 

en de afbeelding van de vrachtauto 

moet rechtop staan.

   

Oplegging 

Type 1816.000 Minimum 100mm aan beide uiteinden

Type 2020.000 Minimum 100mm aan beide uiteinden

Type 2120.000 Minimum 100mm aan beide uiteinden

Type 3220.000 Minimum 150mm aan beide uiteinden

Type 3320.000 Minimum 150mm aan beide uiteinden en 

 in het midden

Type 3025.000 Minimum 200mm op rubber aan beide uiteinden

Type 3125.000 Minimum 200mm op rubber aan beide uiteinden 

 en in het midden

De balken met lengte tot en met 350cm (typenummers 1816.000 – 

2020.000 – 2120.000 – 3220.000 – 3025.000)

worden uitsluitend op beide uiteinden opgelegd. Afwijkingen hierop, 

zoals bijv. bijkomende tussenliggende steunpunten of oplegging op 

een bedding, zijn specifiek vermeld op de verkooporderbevestiging. 

De balken met lengte groter dan 350cm  (typenummers 3320.000 

– 3125.000) moeten steeds aan beide uiteinden EN in het midden 

ondersteund worden. Dit wordt ook vermeld op de verkoop order     

bevestiging.
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GROENSPOOR- EN VERHARDINGSPLATEN

Toepassingsgebied van deze verwerkingsvoorwaarden

Typenummers: 801.000 – 803.000 – 805.000 – 806.000 – 810.000 – 

815.000

De groenspoor- en verhardingsplaten kunnen in verschillende 

toepassingen gebruikt worden. De voorbereiding van de ondergrond 

en plaatsingsvoorschriften verschillen naargelang de toepassing en 

het gewenste kwaliteitsniveau. Voor een hoogwaardige toepassing 

zoals een prestigieuze parking of bedrijfsterrein, zal de ondergrond 

zeer goed moeten worden voorbereid om als fundering te dienen. De 

platen kunnen ook toegepast worden als eenvoudige verharding in 

een weiland zonder een fundering zodat de grond aangemerkt blijft 

als agrarische grond (en er geen omgevingsvergunning nodig is).

De afnemer is verantwoordelijk voor het overdragen van deze 

verwerkingsvoorwaarden aan de (onder)aannemer en overige 

gebruikers/verwerkers. Mochten er, na onderstaande zaken te hebben 

uitgevoerd toch problemen ontstaan, schort dan uw werkzaamheden 

direct op en neem allereerst contact op met Anders Beton.

Plaatsing in een weiland (zonder fundering)

Zonder een echte fundering zijn plaatselijke verzakkingen en 

scheurvorming in de platen niet uit te sluiten. Dit wordt immers 

bepaald door de kwaliteit van de ondergrond. Mits onderstaande 

richtlijnen te volgen zal in praktijk een mooi resultaat bekomen 

worden:

- De ondergrond moet vrij zijn van puin en obstakels.

- De ondergrond  moet 3 à 4 cm diep fijn gefreesd worden. Daarna  

moet de ondergrond geëgaliseerd worden. Deze volgorde herhalen 

totdat er een goed geëgaliseerde baan gerealiseerd is. 

- Aangeraden is om deze baan vervolgens op te vullen met +/- 5 

cm grof zand (breekzand, straatzand of grof rivierzand) zodat de 

bovenlaag een egaal oppervlak krijgt. 

- Zorg dat de ondergrond niet kan wegspoelen.

- De elementen worden langzaam en horizontaal gelegd met een 

losklem of met gecertificeerde hijsmiddelen.

- Om schade te voorkomen wordt aangeraden om met afstands-

houders om een voeg van 5mm te creëren.

- Alvorens de platen te belasten, moeten de voegen en de gaten 

van groenspoorplaten opgevuld worden. Aangeraden wordt om 

dit te doen met grof zand maar aanvulling met de vrijgekomen 

grond is ook mogelijk. De platen moeten zeker helemaal tot aan de 

bovenzijde gevuld worden om de voorgeschreven aslast te kunnen 

weerstaan.

- Rijd de platen in met maximaal halve belasting zodat ze zich 

kunnen zetten alvorens ze maximaal belast worden.

Plaatsing als hoogwaardige toepassing (met fundering)

Een goed eindresultaat onder de voorgeschreven belastingen is 

enkel mogelijk als de elementen correct geplaatst zijn op een goede 

ondergrond. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

- Zorg voor een voldoende draagkrachtige fundatie.

- Ondergrond moet vrij zijn van puin en obstakels.

- Plaats een legbed bestaande uit minimaal 10cm grof zand 

(breekzand, straatzand of grof rivierzand en zorg dat dit goed 

geëgaliseerd en verdicht is. 

- Zorg ervoor dat het legbed niet kan uitspoelen.

- De elementen worden langzaam en horizontaal gelegd met een 

losklem, vacuümhijsmiddel of met gecertificeerde hijsmiddelen.

- Vloeren buiten worden met een afschot van 1 tot 1,5% gelegd voor 

een goede afwatering.

- Om schade te voorkomen wordt aangeraden om met  afstands-

houders om een voeg van 5mm te creëren.

- Alvorens de platen te belasten, moeten de voegen en de gaten 

van groenspoorplaten opgevuld worden. Aangeraden wordt om 

dit te doen met zand afgestemd op de gewenste begroeiing later. 

De platen moeten zeker helemaal tot aan de bovenzijde gevuld 

worden om de voorgeschreven aslast te weerstaan.

- Rijd de platen in met maximaal halve belasting zodat ze zich 

kunnen zetten alvorens ze maximaal belast worden.

Technisch advies voor de grondwerker

ondergrond / fundatie / legbed

De platen dienen op een legbed met voldoende draagkracht gelegd 

te worden. De opbouw van de lagen moet zodanig zijn dat een 

gelijkmatig zakkings- en zettingsgedrag mag worden verwacht. Voor 

fundatieadvies is het aan te bevelen een adviesbureau te raadplegen 

gespecialiseerd is in grondmechanica. Zorg voor een beddinggetal/

constante van minimaal 0,06 N/mm³ (ca. 15% CBR).

Zandadvies

- Het zand moet voldoen aan de omschrijving: “Zand met een 

permanente draineerfunctie”. (Standaard RAW bepalingen, art. 

22.06.02);

- Zandmediaan (Mz) 210, waardoor het zand te karakteriseren is als 

‘grof’.

- Gelijkmatigheidscoëfficiënt (Cu) 2 (Deze waarde karakteriseert de 

spreiding in de korrelverdeling)

Verdichtingsadvies

Het advies is om op een diepte van minder dan 1,0 meter beneden 

vloerniveau een verdichtingsgraad (proctorwaarde) van minimaal 95% 

en een gemiddelde waarde van 98% te halen. Elementen kunnen zich 

dan stabiel zetten in het legbed.

Waterhuishouding ondergrond

Bij verzadiging van de ondergrond met water neemt de draagkracht 

sterk af. Deze wordt bovendien vaak nadelig beïnvloed als vorst en 

daarna dooi optreden. De grondwaterstand moet daarom voldoende 

diep onder het vloeroppervlak blijven. Advies is een maximale 

waterstand van 0,5 meter onder de vloerplaten te handhaven. Zorg er 

ook voor dat het zandbed niet kan uitspoelen.
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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. ALGEMEEN
1.1. Alle verkopen door Anders Beton zijn uitsluitend onderworpen aan de hiernavolgende alge-

mene verkoopsvoorwaarden.
1.2. Deze voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de koper of een derde uitgaan, ook 

indien Anders Beton deze niet uitdrukkelijk heeft geprotesteerd. Andere voorwaarden zijn An-
ders Beton slechts tegenstelbaar, indien Anders Beton deze schriftelijk heeft aanvaard.

1.3. Anders Beton verkoopt enkel goederen en kan in geen enkel geval beschouwd worden als 
aannemer. Anders Beton voert, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geen enkele 
werkzaamheid uit in opdracht van de koper.

2. BESTELLINGEN/OFFERTES
2.1. De offertes van Anders Beton zijn maximum 14 kalenderdagen geldig.
2.2. Elke offerte is vrijblijvend, zowel wat betreft prijzen en hoeveelheden als wat betreft leve-

ringstermijnen. De koper kan op grond van deze offerte een order plaatsen. Dit order zal 
vervolgens door Anders Beton aanvaard kunnen worden door de terugzending van de ver-
kooporderbevestiging.

2.3. Een verkoopovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de datum waarop de 
verkooporderbevestiging aan de koper werd toegezonden. De bevestigde leverweek wordt 
voor elk product duidelijk gecommuniceerd op de verkooporderbevestiging.

3. PRIJZEN/WIJZIGINGEN/AANVULLENDE OPSLAGKOSTEN
3.1. De overeengekomen prijs en betaaltermijn is slechts geldig indien de overeengekomen leve-

ringstermijn wordt gerespecteerd door de koper. Zoniet kan de prijs verhoogd worden met 
opslagkosten en de betaaltermijn aangepast worden (zie 3.2).

3.2. Indien de goederen op verzoek van de koper of wegens het niet respecteren van de betaal-
termijnen zoals gecommuniceerd op de verkooporderbevestiging niet worden afgenomen 
binnen de overeengekomen en bevestigde levertermijn (originele levertermijn) dan zal Anders 
Beton volgende acties ondernemen:

a) Een eenmalig uitstel van maximaal twee kalenderweken wordt zonder gevolg geaccepteerd, 
de koper ontvangt een gewijzigde verkooporderbevestiging met de nieuwe bevestigde lever-
week (tweede levertermijn).

b) Indien de tweede levertermijn opnieuw niet gerespecteerd wordt, ontvangt de koper een 
voorschotfactuur voor de totale waarde van de uitgestelde goederen en een gewijzigde ver-
kooporderbevestiging waarbij de levertermijn opnieuw met twee kalenderweken wordt uitge-
steld (derde levertermijn) en waarbij de betaalvoorwaarde van de verkooporderbevestiging 
aangepast wordt naar voorafbetaling.

c) Indien de derde levertermijn opnieuw niet gerespecteerd wordt, zal Anders Beton een eenma-
lige opslagkost factureren ten bedrage van € 10 per ton.

4. MODELLEN/SPECIFICATIES
4.1. De afmetingen, gewichten, hoeveelheden en andere technische karakteristieken, evenals 

de tekeningen, schetsen en plannen op de website, verkoopoffertes, verkooporderbevesti-
ging-en, catalogi en folders (deze opsomming is niet limitatief) worden steeds bij benadering 
opgegeven en kunnen nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadeclaim.

4.2. De betonnen roostervloeren van Anders Beton voldoen steeds aan de toleranties die opge-
nomen zijn in de Europese norm EN12737. Op alle andere betonproducten van Anders Beton 
zijn de toleranties mogelijk groter dan de Europese norm EN12737. Deze toleranties zijn op 
aanvraag verkrijgbaar.

4.3. Anders Beton behoudt zich het recht voor om aan haar goederen wijzigingen aan te brengen 
die nuttig geoordeeld worden voor de goede werking ervan. De koper kan op grond daarvan 
Anders Beton op geen enkele wijze aanspreken, noch dezelfde wijzigingen eisen voor de goe-
deren die reeds besteld zouden zijn.

5. LEVERING
5.1. Anders Beton stelt alles in het werk om de overeengekomen leveringstermijnen te respecteren. 

Een eventuele overschrijding van deze leveringstermijnen kan echter nooit aanleiding geven 
tot ontbinding van de verkoop, noch tot enige schadevergoeding ten laste van Anders Beton.

5.2. De levering geschiedt conform de geldende internationale standaard over de rechten en 
plichten van de koper en verkoper bij internationaal transport van goederen, met name de 
Incoterms 2020®. Anders Beton hanteert standaard “EXW (Ex Works) gespecificeerd met de 
locatie van één van onze productievestigingen”, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3. Indien de goederen op verzoek van de koper bij gedeelten worden geleverd, wordt elke zen-
ding afzonderlijk gefactureerd, alsook de hiermee verband houdende extra transportkosten.

6. KLACHTEN/RETOURNAMES
6.1. De koper is verplicht om de goederen bij inontvangstneming te controleren met inachtneming 

van de relevante Europese norm en de door Anders Beton opgegeven specificaties en verwer-
kingsvoorschriften. Klachten zijn enkel geldig indien zij door de koper onmiddellijk, doch uiter-
lijk binnen de 5 werkdagen na inontvangstneming van de goederen, per e-mail en voldoende 
onderbouwd met foto’s, aan Anders Beton worden kenbaar gemaakt. De koper dient van deze 
e-mail steeds een schriftelijke ontvangstbevestiging te vragen aan de desbetreffende mede-
werker van Anders Beton. De desbetreffende goederen dienen ter beschikking gehouden te 
worden voor eventuele vaststellingen door Anders Beton of haar vertegenwoordiger.

6.2. Na verloop van deze termijn van 5 werkdagen wordt geen enkele klacht door Anders Beton 
meer aanvaard en wordt de koper geacht afstand te hebben gedaan van elk vorderingsrecht 
betreffende de goederen.

6.3. Anders Beton accepteert geen retournames van goederen. De koper kan een schriftelijke 
aanvraag indienen voor een retourname van goederen. Indien Anders Beton bereid is een 
retourname aan te bieden, dan zal zij daarvoor een verkoopofferte aan de koper bezorgen.

7. BETALING/INVORDERING
7.1. Alle facturen van Anders Beton worden standaard per e-mail verstuurd, tenzij anders is over-

eengekomen.
7.2. De betaling van de facturen van Anders Beton dient te geschieden twee weken voor de beves-

tigde leverweek, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3. Eventuele kosten verbonden aan de betaling zijn ten laste van de koper. Alle belastingen, tak-

sen, invoerrechten en andere heffingen met betrekking tot de goederen zijn ten laste van de 
koper en zullen aan de koper gefactureerd worden.

7.4. Op iedere factuur die niet integraal betaald is op haar vervaldag is de koper van rechtswege 
en zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke interesten verschuldigd vanaf de ver-
valdag op de niet of laattijdig betaalde factuurbedragen. Voor de berekening van de verschul-
digde wettelijke interesten hanteert Anders Beton de 12 maands EURIBOR tarieven + 3,50%.

7.5. In geval van niet-betaling van één factuur op de vervaldag worden alle andere niet-vervallen 
facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

7.6. Indien de koper geheel of gedeeltelijk tekort komt aan zijn betalingsverplichting betreffende 
reeds ontvangen leveringen, heeft Anders Beton het recht om verdere leveringen te weigeren 
of op te schorten totdat de koper voldaan heeft aan al zijn verplichtingen, met inbegrip van 
alle verschuldigde interesten, schadevergoeding en (opslag)kosten zoals bepaald in deze 
verkoopsvoorwaarden.

7.7. Alle kosten die Anders Beton dient te maken in verband met de uitvoering van de met de ko-
per gesloten verkoopovereenkomsten, met inbegrip van de kosten verbonden aan de inning 
van vorderingen op de koper in verband met deze overeenkomsten, zoals kosten van wissel-
brieven, aanmaningen en protesten, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zoals de 
kosten van advocaten en gerechtsdeurwaarders, komen volledig ten laste van de in gebreke 
zijnde koper.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD/ZEKERHEDEN
8.1. Zolang de prijs, inclusief alle toebehoren, niet volledig betaald is door de koper, blijven de 

goederen eigendom van Anders Beton. Het is de koper uitdrukkelijk verboden om de goede-
ren voor betaling van de volledige prijs te verwerken, onroerend te maken door incorporatie, 
verder te verkopen of op enigerlei wijze te vervreemden.

8.2. Het eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de overdracht van de risico’s aan de koper 
zoals bepaald in artikel 5 van deze verkoopsvoorwaarden. Tijdens de duur van het eigen-
domsvoorbehoud staat de koper in voor de bewaring van de geleverde goederen in goede 
staat en is elk verlies en elke beschadiging voor zijn risico.  De koper verbindt zich ertoe de 
goederen op zijn kosten te verzekeren tegen alle risico’s en de goederen derwijze te bewaren 
zodat geen vermenging met andere goederen zou kunnen plaatsvinden en zij steeds kunnen 
worden herkend als het eigendom van Anders Beton. Iedere betaling van de koper wordt eerst 
in mindering gebracht op de facturen met betrekking tot door de koper gebruikte, verwerkte 
of verder verkochte goederen.

8.3. Anders Beton heeft te allen tijde het recht om, alvorens leveringen of verdere leveringen aan 
de koper te verrichten, genoegzame zekerheden en garanties te eisen die hij nodig acht voor 
de goede nakoming van de betalingsverbintenissen van de koper voortvloeiende uit de op 
dat moment afgesloten verkoopovereenkomsten. Anders Beton heeft het recht om zekerheid 
te eisen zonder voorafgaande ingebrekestelling en ondanks een eventuele krediettermijn die 
zij zou hebben toegestaan aan de koper.

9. ONTBINDING LASTENS DE KOPER
9.1. Bij niet-uitvoering van de verkoopovereenkomst door de koper, zal deze van rechtswege en 

zonder ingebrekestelling ontbonden zijn ten laste van de koper die in dat geval gehouden is 
om Anders Beton volledig te vergoeden voor alle geleden schade en gemaakte kosten met 
inbegrip van gevolgschade en winstderving. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van 
de koper.

10. OVERMACHT
10.1. Indien Anders Beton ingevolge overmacht verhinderd wordt om de verkoopovereenkomst, 

geheel of ten dele uit te voeren, is zij gerechtigd om, naar keuze, hetzij de uitvoering ervan op 
te schorten totdat de toestand van overmacht zal hebben opgehouden te bestaan, hetzij deze 
te beëindigen omwille van de overmacht, een en ander zonder gehouden te zijn tot betaling 
van enige schadevergoeding aan de koper.

10.2. In het kader van onderhavig artikel zal als overmacht in hoofde van Anders Beton worden 
aanzien, elke omstandigheid die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer 
geldende opvattingen, niet te wijten is aan de wil of de schuld van Anders Beton, hetgeen 
onder andere het geval zal zijn bij de volgende omstandigheden, zonder dat deze opsom-
ming limitatief is: oorlog, burgeroorlog, oproer, inbeslagneming van de goederen, embargo, 
arbeidsconflicten, werkstakingen en uitsluitingen, transportmoeilijkheden, moeilijkheden in 
de grondstoffenaanvoer, beperkingen of moeilijkheden in de energievoorziening, bedrijfs-
storingen en machinebreuk, invoer- en/of uitvoermaatregelen en beperkingen vanwege de 
overheid, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen, uitzonderlijke klimatologische om-
standigheden zoals sneeuw en storm, brand, overstromingen of andere natuurrampen en dit 
zelfs indien deze omstandigheden zich zouden voordoen bij toeleveranciers of onderaanne-
mers van Anders Beton.

11. GARANTIE/AANSPRAKELIJKHEID
11.1. De betonproducten van Anders Beton voldoen steeds aan de Europese norm EN12737 voor 

wat betreft de eisen aangaande de betonkwaliteit.
11.2. Indien de koper binnen een termijn van 10 jaar na levering kan aantonen dat de betonpro-

ducten bij levering niet voldeden aan deze eisen aangaande de betonkwaliteit (zie 11.1), dan 
stelt Anders Beton gratis nieuwe betonproducten ter beschikking met leveringsconditie EXW 
(Cfr. Incoterms 2020®).

11.3. Op de rubberen onderdelen van de ECO-vloer verleent Anders Beton een garantie van 5 jaar 
te rekenen vanaf de levering. Deze garantiebepaling houdt enkel in dat voor de rubberen on-
derdelen met overmatige slijtage (meer dan 5 mm slijtage die zich voordoet op meer dan 
25% van het rubberoppervlak) en/of met breuk van de dwarsverbinding van het rubberen 
onderdeel binnen deze periode van 5 jaar, Anders Beton gratis nieuwe rubberen onderdelen 
ter beschikking stelt met leveringsconditie EXW (Cfr. Incoterms 2020®). Dergelijke levering van 
nieuwe rubberen onderdelen doet echter geen nieuwe garantietermijn ontstaan.

11.4. Op de kunststof emissie-reductiekleppen van de ECO-Vloer verleent Anders Beton een garan-
tie van 2 jaar te rekenen vanaf de levering. Deze garantiebepaling houdt enkel in dat voor de 
kunststof emissie-reductiekleppen die breken of waarvan de flappen loskomen van de klep 
binnen deze periode van 2 jaar, Anders Beton gratis nieuwe kunststof emissie-reductieklep-
pen ter beschikking stelt met leveringsconditie EXW (Cfr. Incoterms 2020®). Dergelijke levering 
van nieuwe kunststof emissie-reductiekleppen doet echter geen nieuwe garantietermijn ont-
staan.

11.5. Op rubbermatten en synthetische matten dewelke toegepast worden bovenop betonroosters 
verleent Anders Beton een degressieve garantie van 5 jaar te rekenen vanaf de levering. Deze 
garantiebepaling houdt enkel in dat voor de rubbermatten die gebruikt worden voor runde-
ren tot 825 kg met een slijtage die aanzienlijk afbreuk doet aan de functie en die aantoonbaar 
te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout, binnen deze periode van 5 jaar, Anders Beton 
nieuwe rubbermatten levert aan een prijs die gelijk is aan “de nieuwwaarde van de rubber-
mat gedeeld door 60 maanden en vermenigvuldigd met het aantal verstreken maanden sinds 
de levering” en met leveringsconditie EXW (Cfr. Incoterms 2020®). Dergelijke levering van nieu-
we rubbermatten doet echter geen nieuwe garantietermijn ontstaan. Typische toepassingsef-
fecten zijn echter uitgesloten van deze garantie hetgeen onder andere het geval zal zijn bij de 
volgende omstandigheden, zonder dat deze opsomming limitatief is: uitdeining van de mat, 
sporadisch verloren gaan van bevestigingsmaterialen, gedeeltelijk versleten oppervlaktepro-
fiel, slijtage aan de onderzijde en/of kleine scheuren.

11.6. Op alle andere goederen dewelke niet vallen onder de bepalingen van de artikelen 11.1 tot en 
met 11.5 verleent Anders Beton twee jaar garantie te rekenen vanaf de levering.

11.7. Eventuele aansprakelijkheid van Anders Beton ten overstaan van de klant is beperkt tot de 
levering van nieuwe goederen indien Anders Beton hiertoe, op basis van voormelde garan-
tiebepalingen, gehouden is. Anders Beton is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse 
schade als gevolg van een bewezen haar toerekenbare fout zoals maar niet beperkt tot verlies 
van inkomsten, aantasting van de goede naam, vorderingen van derden, etc. Anders Beton is 
evenmin aansprakelijk voor rechtstreekse gevolgschade zoals in- en uitbouw, afvoer van ma-
teriaal, etc. Elke garantie en/of aansprakelijkheid vervalt indien de verwerkingsvoorschriften 
van toepassing op geleverde materialen door de koper niet worden/werden nageleefd. De 
koper erkent de bedoelde voorschriften te hebben ontvangen vóór aankoop, deze volledig 
te hebben begrepen en daarmee akkoord te gaan. Eventuele aansprakelijkheid van Anders 
Beton op grond van onrechtmatige daad is in elk geval beperkt tot het bedrag dat onder de 
geldende verzekeringspolissen van Anders Beton door de verzekeringsmaatschappij effectief 
wordt uitbetaald met betrekking tot dit schadegeval.

12. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
12.1. Anders Beton erkent dat op de verwerking van persoonsgegevens de Belgische wet van 8 de-

cember 1992 (hier- na: “Privacywet) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van 
toepassing is die de Privacywet zal vervangen. Anders Beton verklaart deze privacyregelge-
ving te zullen naleven.

12.2. Hiervoor werd een Privacy verklaring opgesteld. De Privacy verklaring van Anders Beton is ten 
allen tijde te raadplegen op de website van Anders Beton https://andersbeton.com.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
13.1. Alle transacties en overeenkomsten tussen de koper en Anders Beton, in welk land de koper 

ook gevestigd is, zullen uitsluitend beheerst worden door het Belgisch recht, doch met uit-
drukkelijke uitsluiting van de bepalingen van het verdrag der Verenigde Naties inzake interna-
tionale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken gedaan te Wenen op 11 april 1980.

13.2. Alle geschillen die zouden ontstaan tussen de koper en Anders Beton naar aanleiding van 
gelijk welke overeenkomst of transactie, zullen uitsluitend worden beslecht door de Belgische 
rechtbanken en hoven, meer bepaald de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 
waarin de maatschappelijke zetel van Anders Beton is gevestigd.
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