
                Algemene Voorwaarden. 

        Door de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verantwoordelijkheden.                     

                                                              

- Zandbed en wapening dienen minimaal 1 dag van tevoren klaar te liggen voor uitvoering van 

de werkzaamheden. 

- Minimale dekking te rekenen vanaf hoogste punt vloerwapening ten opzichte van het 

vloerpeil dient minimaal 30mm te zijn. 

- Als de stort buiten plaats vindt is de opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor 

schade die wordt veroorzaakt door weersomstandigheden. 

- Betonvloeren worden aangelegd  volgens Nen. 2743, klasse 3, tenzij anders omschreven. 

- Schade veroorzaakt door weersinvloeden, drupvorming of lekkage aanvaarden wij geen 

enkele aansprakelijkheid. 

- Wij verrekenen meer/minder verbruik van beton. 

- Voor scheurvorming in de vloer kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld.  

- Het leveren van elektrisch en water (220v en 380v). 

- Meterpeil op verschillende plaatsen aangeven. 

- Het verzorgen van een opstel en spoelplaats voor de betonpomp. 

- Opstelplaats pomp: 26m/6x6, 42m 9x9m  

- Bij storten vanaf 100m3 ruimte vrijhouden voor 2 mixers achter de pomp. 

- Verzorgen van schaft gelegenheid voor storters en afwerkers. 

- Goede aanvoerwegen voor alle machines en wagens. 

- S ’morgens verzorgen van verlichte plaats voor de betonpomp en mixers. 

- Verzorgen van goede verlichting indien het een kelder/verdieping vloer betreft. 

- Zorgen voor verticaal transport. 

- Betonslip wat van de vloer af komt dient door de opdrachtgever kosteloos te worden 

verwijderd. 

- Het ter beschikking stellen voor een stortplaats van het rest beton. 

- Vlinderwerk wordt s ’nachts uitgevoerd en u dient hiervoor een geluidshinderwet vergunning 

aan te vragen bij de desbetreffende gemeente om stopzetting te voorkomen. 

- Oppervlakten die niet met de machine zijn af te werken en dus met de hand worden gedaan 

zoals kantwerk, goten en andere situaties waar je niet met de spaan bij kunt kunnen afwijken 

van de delen die met machines worden afgewerkt. 

- Schade voortvloeiend uit verontreiniging in toeslagmateriaal die binnen de aangenomen 

norm vallen kunnen nooit op The Concrete Factory worden verhaald. 
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