
 

 

 

 
 
Leveringsvoorwaarden behorende bij alle offertes, opdrachten en leveranciers voor het leveren en storten van 
funderingsbalken met EPS-kist  per 01-01-2006 
 
 
1. Indien niet anders vermeld zijn alle prijsaanbiedingen exclusief onderstaande punten:  
a. sparingen met bijbehorende voorzieningen  

b. aanpassingen tbv. paalafwijkingen  

c. afvoer van overtollig materiaal  

d. afvoeren gesloopte paalkoppen en bijwerken van paalkoppen  

e. rechtbuigen paalstekken van zowel boor- als spanpalen  

f. bronbemaling en/of drainage  

g. traditioneel te bekisten betonnen onderdelen  

h. stellen ankerbouten  

i. alle in te storten voorzieningen  

j. opstortingen  

k. verwijderen +afvoeren bekistingslatten en bovenbeugels na het laatste stort van het project.  

l. nabehandeling van de beton  
 
2. Indien niet anders in de offerte vermeld is er vanuit gegaan dat de aannemer alle onderstaande punten ter 
beschikking stelt:  
a. hoofdmaatvoering (= asmaten + hoogtematen van alle fund.balken) aangegeven op piketten in bouwput 
hoh.max.20 m of bouwraam(lengte spandraad=max. 20 m.) iom. onze uitvoerder.  

b. gesnelde paalkoppen tot 2 cm boven o.k. fund.balk ; lengte paalstekken tot min. 15 cm tot bovenkant kist.  

c. droge en goed gedraineerde bouwput !! , welke goed bereikbaar is voor onze trailers van 16 m’ lang en een 
gewicht van 50 ton  

d. vlakke bouwput met ter plaatse van alle ps-kisten een zandbed van 10 cm, dik en een breedte van de EPS-kist, 
waarvan de bovenkant 8 cm onder o.k. fund.balk ligt.  
 
Aan weerszijden van de kist dient min. 60 cm een vrije ruimte aanwezig te zijn.  
e. een voldoende buffer zand t.b.v. aanvulling zandbed  

f. afvalkontainer  

g. afgesloten terrein, waarbinnen de afrastering voldoende opslagruimte is tbv. de diverse benodigde 
materialen.  

h. definitieve werktekeningen  

i. watervoorziening  

j. stroomvoorziening (220 V)  

k. schaft- en toiletgelegenheid  
3. Diversen  
a. de definitieve werktekeningen dienen in twee-voud minimaal 4 werkweken van te voren in ons bezit te zijn.  

b. Het afroepen van de montageploeg dient minimaal 3 werkweken van te voren geschieden.  

c. De EPS-kist en de wapening worden onder KOMO-keur geleverd.  

d. Voor het storten dient de aannemer een maatcontrole uit te voeren.  
 
Reklames inzake maatfouten welke na het storten ingediend worden, worden als niet ontvankelijk beschouwd.  
e. De Wet Ketenaansprakelijkheid en de verleggingsregeling BTW is van toepassing.  

f. Facturering geschiedt aan de hand van voorschot- en eindafrekeningen.  
 
Alle facturen dienen binnen 30 kalenderdagen te worden betaald.  
g. Bij eventuele verschillen tussen de calculatietekeningen en de werkelijke uitvoering worden de volgende 
verrekenprijzen aangehouden:  
1. werkzaamheden in regie : Euro in overleg  
2. aanbrengen sparingen(excl.wap.) : Euro 12,50 per stuk  



 
 
 
 
 
3. paalafwijkingen excl. aanpassen wap. : Euro 35,00 per stuk  
h. Alle offertes zijn 30 dagen vast.  

i. Bij de calculatie is uitgegaan, dat het werkterrein geschikt is voor een betonpomp met een gieklengte van max. 
32 meter. De meerkosten voor een groter gieklengte en/of extra slangen van een betonpomp zullen in rekening 
gebracht worden.  

j. Uitgangspunt is, dat onze werkzaamheden medeverzekerd zijn op de C.A.R.-polis van de aannemer of dat 
betreffende werk en dat het eigen risico max. Euro 2500,00 bedraagt.  

k. Indien de offerte dit aangeeft zal de afrekening geschieden op basis van het aantal m’fund.balk, waarbij de 
buitenwerkse maten van de balken verrekend worden.  

l. Bij annulering, stagnatie en onderbreking buitenom de schuld van Geelhoed Betonwapening zullen de 
gemaakte kosten bij de aannemer in rekening worden gebracht.  

m. De veiligheid en werkomstandigheden op de bouwlocatie dienen conform de geldende wettelijke arbo-
normen ingericht te zijn. Eventuele tekortkomingen zullen op de aannemer verhaald worden.  
 


