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GROOTTE KIPPENHOK
Het nachthok van uw kippenhok zal ruim genoeg
moeten zijn. Eén vierkante meter nachthok
is in principe genoeg voor zo’n 5 kippen. De
zitstok moet genoeg ruimte bieden voor het
aantal kippen. Een zitstok is bij voorkeur
vierkant. Daarnaast is een legnest handig voor u
en
plezierig voor uw kippen. Dit legnest zal geen
lichtinval mogen hebben, hier houdt een kip
niet van bij het eieren leggen. Er is ongeveer 1
legnest nodig per 4-5 kippen, afhankelijk van
de hoeveelheid eieren die ze leggen. Voor de
ren is ongeveer 1,5 m2 per kip nodig, maar
hiervoor geldt uiteraard hoe groter hoe beter.

PLAATSBEPALING
KIPPENHOK
Een kip houdt van schaduw, zon en een windvrije
plek. Ook is het belangrijk dat uw hok niet
op de laagste plek in uw tuin staat. Een paar bosjes,
bij een paar bomen, naast een heg, zijn
allemaal plekken die een kip fijn vindt. Ook helpt dit
uw kip tegen roofvogels doordat ze
kunnen schuilen onder de bosjes of onder een boom.
Als het zonnig is zal een kip voorkeur
hebben voor een schaduwplek, maar even zonnen
vindt een kip soms ook prettig! Bij regen
zal een kip graag willen schuilen zorg daarom ook
voor een overdekt stuk, bij de meeste
kippenhokken zit een overdekte ren aangebouwd.

FUNDERING
Om lang van uw hok te genieten zal u een goede
fundering nodig hebben. Dit kan met een
houten constructie of met stenenconstructie zoals
opsluitbandjes. Hierdoor voorkomt u dat het
hok vochtig wordt en daarmee verlengt u de
levensduur van het hok. Het voordeel van
opsluitbandjes is dat het zeer weervast is en goed
tegen ongedierte omdat ze er moeilijk
onderdoor kunnen graven. U kunt onder uw hok ook
helemaal bestraten, maar bij voorkeur
vinden uw kippen het fijn om wat in de grond te
kunnen krabben. In de ren is het goed om
zand te gooien wat iets boven de rest uitsteekt. Dit
blijft dan mooi droog en dit is tevens te
gebruiken als zand/stofbad en als een droogloop.

ASSORTIMENT KIPPENHOKKEN
Hieronder ziet u een greep uit ons meest verkocht kippenhokken. Wij kunnen de hokken eventueel
naar wens aanpassen. U kunt dan denken aan een andere kleur, nachthok aan de andere kant, groter
of juist kleiner, voor gemonteerde Chickenguard, gewitkalkt aan de binnenzijde, etc, etc.

KIPPENHOK
'COCHIN'
POPULAIRE
KLEUREN:
ANDERE KLEUREN OP AANVRAAG!

OMSCHRIJVING
Degelijk hok die door onszelf is gemaakt.
Gemaakt van kwaliteits vuren wat
afgewerkt is met lak en beits waardoor het
hok weerbestendig is. Door het relatief
vlakke lessenaarsdakje zijn de kippen goed
zichtbaar. Geschikt voor zo’n 2-3 legkippen
en 2-4 krielkippen. Met een gladde
bodemplaat en uitneembare
zitstok en legnest voor het eenvoudig
schoonmaken. Hok is geen bouwpakket,
maar kan eventueel bezorgd worden.

COCHIN €375,-

AFMETINGEN

Lengte 175
Breedte 85
Hoogte

KIPPENHOK
'BARNEVELDER'
POPULAIRE
KLEUREN:
ANDERE KLEUREN OP AANVRAAG!

OMSCHRIJVING
Degelijk hok die door onszelf is gemaakt.
Gemaakt van kwaliteits vuren wat
afgewerkt is met
lak en beits waardoor het hok
weerbestendig is. Geschikt voor zo’n 2-3
legkippen en 2-4
krielkippen. Met een gladde bodemplaat
en uitneembare zitstok en legnest voor het
eenvoudig
schoonmaken. Hok is geen bouwpakket,
maar kan eventueel bezorgd worden.

AFMETINGEN

Lengte 185
Breedte 85
Hoogte 140

BARNEVELDER €395,-

KIPPENHOK
'COCHIN XL'
POPULAIRE
KLEUREN:

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

Degelijk hok die door onszelf is gemaakt.
Gemaakt van kwaliteits vuren wat
afgewerkt is met lak en beits waardoor het
hok weerbestendig is. Geschikt voor
zo’n 2-3 legkippen en 2-4 krielkippen. Met
een gladde bodemplaat en uitneembare
zitstok en legnest voor het eenvoudig
schoonmaken. Hok is geen bouwpakket,
maar kan eventueel bezorgd worden.

Lengte 250
Breedte 100
Hoogte 140

ANDERE KLEUREN OP AANVRAAG!

COCHIN XL €545,-

KIPPENHOK
'WYANDOTTE'
POPULAIRE
KLEUREN:
ANDERE KLEUREN OP AANVRAAG!

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

Degelijk hok die door onszelf is gemaakt.
Gemaakt van kwaliteits vuren wat
afgewerkt is met lak en beits waardoor het
hok weerbestendig is. Geschikt voor
zo’n 2-4 legkippen en 2-6 krielkippen. Met
een gladde bodemplaat en uitneembare
zitstok voor het eenvoudig schoonmaken.
Hok is extra lang gemaakt. Hok is geen
bouwpakket, maar kan eventueel bezorgd
worden.

Lengte 280
Breedte 85
Hoogte 160

WYANDOTTE €545,-

KIPPENHOK
'AUSTRALORP'
POPULAIRE
KLEUREN:
ANDERE KLEUREN OP AANVRAAG!

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

Degelijk hok die door onszelf is gemaakt.
Gemaakt van
kwaliteits vuren wat afgewerkt is met lak en
beits waardoor het hok
weerbestendig is. Geschikt voor zo’n 2-4
legkippen en 2-5 krielkippen. Met een
gladde bodemplaat en uitneembare zitstok
en legnest voor het eenvoudig
schoonmaken. Nachthok afsluitbaar. Hok is
geen bouwpakket, maar kan eventueel
bezorgd worden.

Lengte 205
Breedte 105
Hoogte 175

AUSTRALORP €575,-

NACHTHOK
'BRAHMA'
POPULAIRE
KLEUREN:
ANDERE KLEUREN OP AANVRAAG!

OMSCHRIJVING
Degelijk hok die door onszelf is gemaakt.
Gemaakt van kwaliteits vuren wat
afgewerkt is met lak en beits waardoor het
hok weerbestendig is. Geschikt voor
zo’n 2-4 legkippen en 2-6 krielkippen. Met
een gladde bodemplaat en uitneembare
zitstok voor het eenvoudig schoonmaken.
Extern legnest voor makkelijk eieren
rapen. Nachthok afsluitbaar. Hok is geen
bouwpakket, maar kan eventueel bezorgd
worden.

BRAHMA €745,-

AFMETINGEN

Lengte 235
(excl. legnest)
Breedte 95
Hoogte

KIPPENHOK
'NACHTHOK'
POPULAIRE
KLEUREN:
ANDERE KLEUREN OP AANVRAAG!

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

Degelijk hok die door onszelf is gemaakt.
Gemaakt van
kwaliteits vuren wat afgewerkt is met lak en
beits waardoor het hok
weerbestendig is. Geschikt voor zo’n 26legkippen en 2-8 krielkippen. Met een
gladde bodemplaat en uitneembare zitstok
en legnest voor het eenvoudig
schoonmaken. Nachthok afsluitbaar. Hok is
geen bouwpakket, maar kan eventueel
bezorgd worden.

Lengte 105
Breedte 85
Hoogte 185

NACHTHOK €445,-

SPECIAALBOUW KIPPENHOKKEN

VRAAG VRIJBLIJVEND NAAR DE MOGELIJKHEDEN!
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OMSCHRIJVING
De betrouwbare en gebruiksvriendelijke
deuropeners van het met Chicken Guard zijn
een puur gemak voor ieder kippenhok. Wij
bieden de Chicken Guard aan in 3 types:
Standard, Premium & Extreme.
Standard: Trekvermogen van 1 KG, werkt op tijd
Premium: Trekvermogen van 1 KG, werkt op tijd
en op een licht sensor.
Extreme: Trekvermogen van 4 KG, werkt op tijd
en op een licht sensor

PRIJZEN

Standard 139,Premium 159,Extreme 179,-

AUTOMATICHE DEUROPENERS

AANPASSINGEN

BEZORGING

FUNDERING

Het nachthok van je kippenhok zal ruim genoeg
moeten zijn. Eén vierkante meter nachthok
is in principe genoeg voor zo’n 5 kippen. De
zitstok moet genoeg ruimte bieden voor het
aantal kippen. Een zitstok is bij voorkeur vierkant.
Daarnaast is een legnest handig voor je en
plezierig voor uw kippen. Dit legnest zal geen
lichtinval mogen hebben, hier houdt een kip
niet van bij het eieren leggen. Er is ongeveer 1
legnest nodig per 4-5 kippen, afhankelijk van
de hoeveelheid eieren die ze leggen. Voor de ren
is ongeveer 1,5 m2 per kip nodig, maar
hiervoor geldt uiteraard hoe groter hoe beter.

Mocht het lastig zijn voor je om het hok op te halen
bieden wij ook bezorgen aan. Standaard rekenen
we daar per te rijden kilometer 1,50 voor (enkele rit)
en een starttarief van 20 euro.

Om lang van je hok te genieten zal je een goede
fundering nodig hebben. Dit kan met een
houten constructie of met stenenconstructie zoals
opsluitbandjes. Hierdoor voorkomt je dat het
hok vochtig wordt en daarmee verleng je de
levensduur van het hok. Het voordeel van
opsluitbandjes is dat het zeer weervast is en goed
tegen ongedierte omdat ze er moeilijk
onderdoor kunnen graven. Een geheel verharde
(bestraatte) ondervloer voor het kippenhok raden we
af, kippen het fijn om wat in de grond te kunnen
krabben. In de ren is het goed om
zand te gooien wat iets boven de rest uitsteekt. Dit
blijft dan mooi droog en dit is tevens te
gebruiken als zand/stofbad en als een droogloop.

VRAGEN?
Heb je een vraag over één van onze kippenhok modellen? Wil je een kippenhok bestellen? Of wil je een kippenhok naar wens laten
maken? Laat het ons weten, we kunnen je vast helpen!
E-MAIL: info@kippenboer.nl TELEFOON: 0594-548028 WEBSITE: www.kippenboer.nl

