Uitvoeringsvoorwaarden TON projectstoffering BV stoffering
per 01-01-2012
Om goed en efficiënt onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren en zo de kwaliteit te
realiseren welke u van ons mag verwachten vragen wij uw aandacht voor de volgende
randvoorwaarden waaraan voldaan dient te worden:

DEKVLOEREN:
+Dekvloeren moeten vrijdragend, voldoende geventileerd, schoon, stof- en vetvrij, droog
en blijvend droog , vorm, druk, trekvast en voldoende vlak te zijn, e.e.a. overeenkomstig
DIN 18365 en voldoende ruw voor aanhechting. Kanaalplaatvloeren dienen aan de onderzijde ingeboord te zijn / worden.
+Monolithisch afgewerkte betonvloeren met een toevoeging van curing-compound en
renovatievloeren met resten van waterkit dienen gestraald te worden. Stralen geschiedt
altijd op basis van nacalculatie of prijsopgave vooraf na plaatselijke beoordeling.
+Niet vlakke vloeren kunnen geëgaliseerd worden echter heeft de oorspronkelijke on
vlakheid in de vloer altijd de neiging om door te tekenen of visueel terug te komen.
+Tenzij nadrukkelijk in onze offerte vermeld gaan wij er altijd vanuit dat de vloeren direct
geschikt zijn om zonder verdere noodzakelijke bewerking te voorzien van de door ons
aangeboden producten.

TAPIJT:
+Een gering kleurverschil als gevolg van stukverf tussen ( en in )de banen onderling is
niet te vermijden, een patroonverloop bij gedessineerd tapijt welke binnen de normering
Önorm B 2236 valt dient te worden geaccepteerd. Op alle vloerbedekkingen geldt uitsluitend die garantie welke door de fabrikant is afgegeven.
+De relatieve luchtvochtigheid dient constant en tussen de 40 en 65 % te zijn Tijdens het
leggen van vloerbedekkingen dient de omgevingstemperatuur minimaal 17º te zijn terwijl
de vloertemperatuur minimaal 10º moet zijn .

HARDE VLOERAFWERKINGEN:
+Bij een harde ( dampdichte ) vloerbedekking mag de ondervloer resp. 0,5 tot 2,5 %
restvocht bevatten, deze waarde dient gemeten te zijn met een CM-gerät. De relatieve
luchtvochtigheid dient constant en tussen de 40 en 65 % te zijn Tijdens het leggen van
vloerbedekkingen dient de omgevingstemperatuur minimaal 17º te zijn terwijl de vloertemperatuur minimaal 10º moet zijn .
+De ondervloer mag een maximale afwijking vertonen van 2 mm. gemeten onder een rei
van 150 cm.

+Bij toepassing van vloerverwarming gelden buiten deze ook nog andere voorschriften ,
deze zijn op aanvraag beschikbaar.

SLOOPWERK:
+Bij het opnemen, c.q. slopen van vloerbedekkingen wordt altijd uitgegaan van één laag,
niet asbesthoudende vloerbedekking. Onvoorziene reparaties en/of bewerkingen aan ondervloeren zijn altijd uitgesloten.

GEVOLGSCHADE:
+Buiten onze garantieverplichtingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, wij zijn nooit
aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfschades. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor een
niet-tijdige levering wanneer deze te wijten is aan overmacht of aan de producten van
door ons te verwerken, leveren materialen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het
bedrag dat ten laste van onze AVB-verzekering wordt uitgekeerd.
+Wij gaan ervan uit dat u uw bestaande eigendommen zelf verzekerd hebt en houdt
tegen risico’s van brand en alle andere mogelijke schadeoorzaken zoals b.v. inbraak,
wateroverlast enz.
+ Opdrachtgever dient vooraf aan te geven wanneer er kabels,buizen en of leidingen e.d.
in,naast of op de vloer lopen die beschadigd kunnen worden als gevolg van onze werkzaamheden zoals boren,snijden of soortgelijke werkzaamheden.

ALGEMEEN:
*Bij het leggen van alle vloerbedekkingen dient de juiste vloer- en omgevingstemperatuur,
alsmede de juiste relatieve luchtvochtigheid constant en continu aanwezig te zijn.
*De ruimtes dienen ontruimd, leeg, vrij van obstakels, bezemschoon en geheel tot ons ter
beschikking te zijn.
*Indien nodig dient vertikaal transport kosteloos beschikbaar te zijn, eventuele kosten van
huur e.d. zijn nooit inbegrepen bij onze offerte tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
*Indien een brand -meld systeem aanwezig is dient deze te zijn / worden uitgeschakeld.
*Water, elektra, ventilatie en verlichting dienen ruimschoots voldoende aanwezig te zijn.
*Tevens dient per werk en/of verdiepingsvloer een afsluitbare verwarmde opslagmogelijkheid voor materialen en gereedschappen kosteloos beschikbaar te zijn.
* Tijdens het schuren en/of egaliseren van de ondervloeren is het niet te vermijden dat er
stof vrijkomt, het doorlekken van egaline als gevolg van niet waterdichte aansluitingen is
een bouwkundige tekortkoming, aansprakelijkheid voor schades en /of gevolgschades
die hierdoor zouden ontstaan wijzen wij af.

*Het is helaas niet altijd te voorkomen dat er beschadigingen ontstaan aan plinten, wij adviseren u daarom de plinten na het leggen van de vloerbedekking af te lakken, aansprakelijkheid hiervoor zullen wij niet accepteren.
*Snijafval, reststukken en gesloopte vloerbedekkingen zijn eigendom van de opdrachtgever,
tenzij duidelijk in onze offerte vermeld zullen de storting- en overige kosten voor afvoer aan
de opdrachtgever worden doorberekend.
*De maatvoeringen, aantallen en/of prijzen kunnen variëren daar van tekening is ingemeten.
Wij behouden ons het recht voor de werkelijk aantallen m¹ / m ² in rekening te brengen.
*Prijzen zijn gebaseerd op een continu productie, een verletdag kost €. 450,00 per mandag.
Wijzigingen in planningen kort voor de uitvoering kunnen extra kosten als gevolg hebben, dit
als gevolg van ingepland en/of ingehuurd personeel.
Wij behouden ons het recht voor deze kosten aan de opdrachtgever door te berekenen indien dit door ons binnen 24 uur na moment van wijziging word doorgegeven.
*Werkzaamheden door andere bedrijven in de zelfde ruimte kunnen niet gelijktijdig worden
uitgevoerd ten zij er door ons goedkeuring is gegeven.
*Uitvoering dient plaats te vinden op normale werkuren ( maandag t/m vrijdag, tussen 7.00
en 16.00 uur ), zonder onderbreking en in een logische volgorde.

