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Beste kattenliefhebbers 
 
We zijn een klein bedrijf gespecialiseerd in het 
poesdicht maken van diverse tuinen.  
 
Onze aanpak is simpel want we gaan uit van een simpele 
rechttoe-rechtaan tuin met een prijsindicatie van de 
kosten per stekkende meter. Want in zo’n basistuin kunnen 
de we komende kosten vooraf goed in beeld brengen en 
omrekenen naar een meterprijs. 
 
Zo ontstaat er een budget voor de te plaatsen hardware en 
voor de montage (zie de website en klik op de link  
 
https://www.kattenbeveiliging.nl/budget.htm 
 
Als dat bedrag in jullie budget past is er een basis om 
tot een mooie poesdichte tuin te komen. We hebben sinds 
2011 al ruim 300 tuinen poesdicht kunnen maken. 
 
En natuurlijk dat dat meer geld voor een grotere tuin dan 
voor een kleine tuin maar bedenk daarbij dat onze 
systemen inmiddels al 15 jaar bij onze klanten hangen 
want dit CatRol systeem komt uit Engeland waar het al 
sinds 1991 wordt geplaatst. 
 
Onze aanpak is min of meer goed te vergelijken met de 
aanschaf van een muizenval want die werkt goed maar 
alleen als deze op de juiste plaats en uitvoering wordt 
geplaatst. Dat is ook zo met CatRol omdat het patent 
ervoor zorgt dat dit systeem altijd kan en zal functio-
neren mits het op de juiste hoogte en de juiste samenhang 
is geplaatst.  
 
Het systeem zelf plaatsen is mogelijk mits je de beschik-
king hebt over passend gereedschap en geschikte 
hulpmiddelen  



     CatRol 
     Palace-4-Cats 
 
 Een basis-offerte voor een project 

 
 

 
 
 
De standaard tuin als basis voor de berekening van de 
geschatte kosten per meter 
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     Project Onderdelen  
 
 
           |------------------|    |-----------------| 
           |    Hardware     |    |    Montage     | 
           |------------------|    |-----------------| 
 
                      |-------------------| 

                      |CatRol Project| 
                      |-------------------| 

Hardware 
 
Dit omvat een aantal metalen elementen die bij de start van een 
project moeten worden geassembleerd : 
 

     
 
          Kale basis                 Losse onderdelem  
 

             
 
       Kompleet geassembleerde START, GOGO, CORNER etc 



 

Montage  
 
De onderdelen van het CatRol systeem zijn zo ontworpen en voor de 
handel erin gepatenteerd dat een tuin daarmee poesdicht kan worden 
gemaakt mits het op de juiste plaats en op een passende wijze is 
geplaatst en in de tuin gemonteerd 
 
Logistiek             voorraad opslag en inladen in de bus  
 
Gereedschap           zorgen voor passend werkend gereedschap 
 
Plan van aanpak       wanneer en hoe doe je wat/ efficiency 
 
Uitvoering            neem genoeg mee voor bijzondere details 
 
Controle en checkup   regsitreer alles wat er geleverd is 
 
Logistiek en afvoer   laden van de werkbus en opslaan in voorraad 
 

Geschatte projectprijs  
 
Deze bestaat uit de geschatte prijs voor de hardware en de montage 
uitgedrukt in euro’s per strekkende meter 
 



   Achterliggende gedachten  
 
 
Echt poesdicht hangt af van hoeveel katten je hebt, de aard van 
hen en hoe vaak ze in de tuin zijn. De ene kat ontspant zich 
lekker in de tuin terwijl een andere kat een echte houdini kan 
zijn en de meest gekke capriolen bedenkt om weg te komen. De 
hormonen kunnen zo’n kat de gekste dingen laten doen want die 
prooi achter dit schutting moet hij hebben. 
 
Ook zijn er de klimmende katten die langs een schutting of een 
muur omhoog klimmen om weg te komen en dat kan ook bij een gaas- 
systeem zo leert de praktijk. Maar er zijn ook katten die gewoon 
van de grond af over een schutting heen springen.  
 
Voor de klimmende kat is het voldoende een barriere te hebben 
bovenaan de schutting terwijl de springende kat het zicht op wat 
er achter de schutting is uit het zicht van de kat te houden. Zo’n 
kat springt nooit in het ongewisse, maar al ziet ie maar een klein 
detail dan gaat ie na een zorgvuldige studie en testbewegingen. 
 
Het mag niet meer kosten afhankelijk van ieders persoonlijke 
situatie. Bedenk daarbij dat het om een investering gaat voor de 
komende jaren en dat het dus geen eenmalige kostenpost is. Som-
mige systemen kun je zelfs meenemen als je gaat verhuizen en be-
houden dus hun waarde op de lange termijn. Zie het meer als het 
afkopen van een langdurige verzekering en benader het vanuit de 
lasten per maand. Dit spreekt nog meer als de ervaring leert dat 
een gekozen systeem dat in de praktijk in jouw situatie niet 
blijkt te werken weleens een hoge kostenpost blijkt te zijn. 
 
Aan de andere kant is de vraag wat het zou kosten als een gekozen 
systeem niet werkt en een kat alsnog ontsnapt en een ongeluk 
krijgt of nog erger. Het is dan beter om even door te sparen voor 
een wat duurdere oplossing dan het risico te nemen dat je kat iets 
overkomt na de aanschaf van een goedkopere oplossing. Ook vanuit 
de katten bekeken is een systeem dat is gebaseerd op stroom niet 
echt katvriendelijk en in sommige landen al wettelijk verboden. 
 
Tenslotte nog het argument dat wat je zelf kunt doen elk systeem 
goedkoper maakt, maar reken je niet blind rijk want vaak worden de 
onzichtbare kosten (btw, reiskosten, gereedschap, verpakking) over 
het hoofd gezien, maar die zijn er wel en moeten worden betaald. 
 



 
 
 

     Projectaanpak CatRol    
 
 
Het blijft een tuin of wordt het een kooi. Alle oplossingen met 
ijzerdraad of pvc zijn geen natuurlijke oplossingen. Hout is dat 
wel met als voordeel dat het gebruik van hout in de tuin deze wel 
in takt laat. 
 
Zo is de eenvoudigste oplossing met het verhogen van de schutting 
met houten planken, gevolgd door de wat duurdere rasters of met de 
nog duurdere rolbalk systemen. 
 

       
 
    Planken          rasters           gaas          rolbalken          
    10/meter         15/meter        20/meter        35/meter      
 
 
Net als eindresultaat een poesdichte tuin voor de kat (links) en 
voor de mens (rechts). Wel ook een aardig groot prijsverschil met 
of zonder een poesdicht garantie. 
 
 

    
 
           ZO             of              ZO 
       Katvriendelijk                     mensvriendelijk 
          ========                           ========



 
 

     Projectaanpak CatRol 
                De verschillende mogelijkheden 
 

 

     

      CatPower         CatRol-0          CatWire 
 

            
    CatOsc           CatRol-1         CatRol-2 
  

 

Indicaties van het benodigde budget excl. de montage die je vaak 

zelf kunt doen 

 

 

Prijs per meter CatPower    a euro 39 per meter met nog diverse 
opties   

Prijs per meter CatRol-0    a euro 46 idem 
Prijs per meter CatWire     a euro 48 idem 
Prijs per meter CatOsc      a euro 48 idem 
Prijs per meter CatRol-1    a euro 53 idem 
Prijs per meter CatRol-2    a euro 79 idem 
 

Kattenbeveiliging kan alle mogelijke wensen van haar afnemers 

invullen, maar wel op basis van een goed advies binnen het gegeven 

budget. Dat advies is altijd katgericht aan de hand van onze 11-

jarige ervaring met het poesdicht maken van tuinen. 



 

    Voorbeelden van CatRol    
 

 

Met onze unieke business formule realiseren wij een project in 5 stappen en wel 
 
Stap-1 1  bepaal het geschatte budget voor de hoeveelheid meters 
Stap-2  koop het nodige gedachte systeem dus maak een bedrag over naar ons 

            adhv de rekening van een concept werkbon/factuur dan beginnen we 

Stap-3 Wij komen dan ca. 1-3 weken later het systeem plaatsen (graag nog wat 

foto’s) 

Stap-4 Als het systeem geleverd is maken we een nacalculatie voor de afrekening 

Stap-5  Dan treedt de testperiode in en komen we eventuele ontsnappingen 

aanpakken 

             op basis van nacalculatie 
 
Zoals eerder aangegeven is het zelf monteren van een van de mogelijke systemen 
best te doen en daardoor ook goedkoper. Maar vergeet niet de onzichtbare kosten 
mee te rekenen. De montage en de aanleg van deze systemen kunnen bij ons worden 
uitbesteed en daarvoor rekenen we met een montage-budget van Euro 30 – 45 per 
strekkende meter. Dit is afhankelijk van de aard van de tuin met eventuele 
bijzondere wensen (bomen, tuinstoelen, kliko, fietsenstalling enz). Wij kunnen 
voor de montage een voorstel doen aan de hand van foto’s van de tuin en de 
preciese maten. 
 
Referenties in NL/BLG 
 
Arnhem               13 st GOGO-2 met weinig extra Euro  2.300 incl. montage 
Ammerzoden            6 st GOGO-2 zonder extra’s   Euro    460 zonder montage 
Den Haag              7 st GOGO-2 zelf gemonteerd  Euro    985 zelf gedaan 
Capelle ad IJssel     4 st GOGO-1 veel extra       Euro    615 incl. montage 
Swifterbant          10 st GOGO-2 wat extra        Euro  1.550 incl. montage 
Almeren/Swifterbant  13 st GOGO-2 standaard        Euro  1.235 incl. montage 
Fijnaart             10 st GOGO-2 standaard        Euro    965 incl. montage 
Goirle                6 st GOGO-1 standaard        Euro    545 incl. montage 
Oud-Heverle BLG       6 st GOGO-2 standaard        Euro    865 incl. montage 
MAARN                32 st GOGO-1 veel extra       Euro  3.880 incl. montage 
ARNHEM               16 st GOGO-1 veel extra       Euro  1.985 incl. montage 
UDEN                  8 st GOGO-2 standaard        Euro    785 incl. montage 
ALPHEN ad RIJN       12 st GOGO-1 standaard        Euro  1.720 incl. montage 
AMSTERDAM            18 st GOGO-2 boomstam         Euro  2.850 incl. montage 
 
Voorbeelden van gerealiseerde projecten in NL/BLG 
 
Breda   gestart met voorschot Euro 2.200 en nacal. Euro  70 retour 
Vosloo  gestart met voorschot Euro 4.000 en nacal. Euro 395 bij te betalen 
NHdBerg gestart met voorschot Euro 1.120 en nacal. Euro  65 retour 
Olpen   gestart met voorschot Euro 3.000 en nacal. Euro 290 bij te betalen 
Brussel gestart met voorschot Euro 4.220 en nacal. Euro 460 bij te betalen 
Lelystadgestart met voorschot Euro   985 en nacal. Euro  65 bij te betalen 
Muller  gestart met voorschot Euro   985 en nacal. Euro  35 bij te betalen 
Utrecht gestart met voorschot Euro 1.210 en nacal. Euro  70 retour 
Boskoop gestart met voorschot Euro 1.205 en nacal. Euro 190 te voldoen 
Tilburg gestart met voorschot Euro 2.135 en nacal. Euro  68 retour 
Best    gestart met voorschot Euro 1.728 en nacal. Euro  68 bij te betalen  
Apeld’n gestart met voorschot Euro   940 en nacal. Euro   0 te voldoen 
Amstedamgestart met voorschot Euro 2.800 en nacal. Euro  50 te voldoen 
Dordrecht start feb voorschot Euro 1.720 en nacal. Euro 220 te voldoen 
Tegelen gestart jan voorschot Euro 2.800 en nacal. Euro 280 te voldoen 
Amsterdam start jul voorschot Euro 1.720 en nacal. Euro  64 te voldoen  
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      Stappenplan CatRol   
 

 

 

 

 

1. Bepaal keuze 1-rol of 2-rol systeem (v.a. 170 cm) 
 

2. Bereken globaal een geschat projectbudget in € M x B  
 

3. Maak foto’s van de tuin en mail die naar ons door  
 

4. Met name van ev. moeilijke plaatsen of wensen 
 

5. Geef aan of het gaat om zelfbouw of totaalbouw 
 

6. Wacht op de globale offerte   
 

7. De nauwkeurigheid ervan is meestal 5 – 10 % 
 

8. Maak een keuze en geef uw bestelling door  
 

9. Wacht op de orderbevestiging 
 

10 Voldoe de geschatte projectsom/koopsom en wordt eigenaar 
 

11 Maak een afspraak voor de levering en/of plaatsing 
 

12 Rond de montage af en ontvang een nacalculatie/slotbetaling 
 

 


