
Aandachtspunten bij aanschaf NMH-Yurt/Ger

(1) Kom minimaal één keer kijken en voelen wat een NMH-Yurt is, zodat je weet wat je koopt

(2) Vanwege de werking van hout zit er soms een scheurtje of kier in, het is een natuurproduct

(3) Het hout is voorbewerkt met lijnolie, waarover je zelf verf, beits, lijnolie of niets kunt aanbrengen

(4) Het hout dat alleen in de lijnolie staat zal naar verloop van tijd grijs kleuren

let op: het is aan te bevelen om op het wiel+raampjes en deur+kozijn binnen een jaar na aanschaf

een tweede laag aan te brengen van lijnolie, verf of beits; deze onderdelen zitten altijd in de zon

(5) Het buitendoek gaat gemiddeld ca. 4 jaar mee, afhankelijk van locatie van de Yurt

(6) Mogelijke ondergrond voor een yurt

a. direct op de aarde, in de yurt plastic op de grond en daarop (brandvrij) tapijt en/of kleden

let op: in dit geval is het te overwegen om een gootje rond de yurt te graven en een afvoerkanaal

b. zelfde als bij a, alleen de muren op stenen/halve stoeptegels plaatsen

c. op houten vloer, grootte van vloer is doorsnede yurt + 5-10 cm, opstaande rand zodat muren er niet afglijden

let op: als wij een vloer leveren moet de grond echt vlak zijn gemaakt vòòr dat we komen

(7) Zorg voor minimaal 1 meter ruimte rondom de yurt, zowel voor het opzetten als voor behoud yurt

(8) De eerste keer zet de nieuwe eigenaar de yurt zelf op en ondersteunen wij met raad en daad

(9) De bezorgkosten voor het afleveren van de yurt zijn € 0,30 per kilometer

(10) Hou er rekening mee dat de 1e keer opzetten van de yurt een hele dag in beslag neemt

let op: die 1e keer komen we altijd onverwachte dingen tegen, die te maken hebben met dat elke yurt uniek is,

dat ieder mens uniek is en dat de combinatie van voorbereidingen-yurt-mensen super uniek is!

(11) Informeer of het mogelijk is om al een keer eerder te komen kijken/helpen bij het opzetten van een yurt

(12) Er zijn 3 stenen (bijvoorbeeld basalt, ca. 15x15x15cm) nodig aan de buitenkant van de yurt 

en 1 steen voor midden in de yurt (ca. 50 kg); deze worden niet door NMH geleverd

(13) De 3 banden aan de buitenkant van de yurt moeten na een paar dagen opnieuw aangetrokken worden;

de middelste niet te strak (dan trek je de bolling uit de muren), de andere twee mogen écht strak

(14) Wij leveren een eenvoudige kachel+kachelpijp mee; voor een kleine meerprijs kan ook voor een degelijker

en/of zuiniger kachel worden gekozen.

(15) De doorsnee van de kachelpijp is 10cm. Als je zelf voor een kachel zorgt hou er dan rekening mee dat de 

schoorsteenring en het schoorsteengat in het raampje is afgestemd op een kachelpijp van 10cm doorsnee


