STANDAARD-VOORWAARDEN
maart-12
Standaard voorwaarden voor "all in" projecten e.e.a. in aanvulling op de Branche-Voorwaarden.
1) IN ONZE PRIJZEN IS BEGREPEN:

a. opmaken van buigstaten (éénmalig)
b1.traditionele wapening (min. 8 mm) B500B staven/rollen (Feb 500 HK/HWL)
b2.netten/liggers B500A (Feb 500 HKN)
c. knipverlies (niet van netten)
d. knippen en buigen in onze centrales
e. laswerk t.b.v. supportrekken voor onze wapening
f. transport naar het werk met onze transportmiddelen
g. onderbundeling conform standaardproduktie
h. productie/vrachtkosten gebaseerd op min. 25 ton per levering
i. hulp bij het lossen van de wapening (tijdens vlechtwerkzaamheden )
j. gegloeid binddraad nr. 18
k. vlechten in het werk, minimale dagproduktie 2x8 uur
l. aanbrengen afstandhouders op later niet meer te bereiken plaatsen
m. garantverklaring conform VWN
2) NIET IN ONZE PRIJZEN IS BEGREPEN:

a. reken- en tekenwerk wapening
b. levering wapening t.b.v. aarding
c. levering bufferwapening
d. hulpwapening verrekening zie prijzen
e. levering stelblokjes, afstandhouders, e.d.
f. nabewerkingen zoals verzinken, coaten e.d.
g. uitbuigen/inbuigen en richten van stekken
h. uitbuigen stekkenbakken / indraaien koppelingen
i. aanhelingen/aansluitingen bestaand werk en/of prefab beton
j. knelbandwapening en wapening t.b.v. alvonwanden / prefab elementen
k. overige laswerkzaamheden
l. wapening t.b.v. het opnemen van dwarskracht-, pons-, splijt- en kubuswapening
m. bekleding van en koppelingen met staalconstructie's
n. leveren en plaatsen van beschermdoppen
o. supporten t.b.v. voorspanning

3) DOOR DE AANNEMER TE VERZORGEN:
a. wapeningstekeningen
b. schaftgelegenheid
c. parkeergelegenheid voor de vlechters op het werk
d. normale werkomstandigheden en bereikbaarheid
e. electra, werkplekverlichting, kabels en water
f. kraancapaciteit t.b.v. lossen vrachtwagens
g. kraancapaciteit bij verwerking wapening boven wettelijke normen
h. goede beloopbaarheid en maximale loopafstand 20 mtr
i. voldoende opslagruimte en stophout
j. steigerwerkzaamheden
k. container t.b.v. restanten wapening

4) VERREKENING/AFREKENING:
a. buigstaten gebaseerd op theoretisch handelsgewicht en zonder bochtverkortingen
b. verrekengewicht supportliggers H60 t/m H190 1 kg p/m¹ en H200 t/m H300 2 kg p/m¹
c. per week aan de hand van goedgekeurde buigstaten
d. procentuele inhoudingen worden niet geaccepteerd
e. fakturen voorzien van uitvoerdersbonnen en mandagenstaten
f. € 9,00 per gewerkt manuur op de bouwplaats te storten op de G-rekening
g. U.A.V. is van toepassing
h. kosten t.g.v. wijzigingen van tekeningen en/of buigstaten worden doorbelast
i. stagnatieuren t.g.v. het verkrijgen van toegangspassen en aanvullende
terreininstructies worden aan u doorberekend
j. betaling binnen 30 dagen na factuurdatum
5) PLANNING/LEVERTIJDEN:
a. definitieve wapeningstekeningen minimaal 3 weken voor levering in ons bezit
b. buigstaat heeft bij afroep status goedgekeurd
c. afroep wapening van goedgekeurde buigstaten minimaal 6 werkdagen
d. vlechtplanning in overleg met onze bouwplaatsverantwoordelijke

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn de wapeningsbranche-voorwaarden van
toepassing, deze voorwaarden zijn gedeponeerd door Vereninging Wapeningsstaal Nederland (VWN) bij de Kamer van Koophandel Midden
Nederland onder nr. 40411498. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt U op aanvraag gratis toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende
voorwaarden afgewezen.

