Uitvoeringsvoorwaarden DWL Vloeren B.V.
Ondergronden
*

Zandcement- en betonvloeren dienen minimaal 28 dagen oud te zijn alvorens te kunnen egaliseren of te stofferen

*

De afwerking en conditie van de te bekleden ondervloeren zijn ter onzer beoordeling en goedkeuring. Losliggende of
slecht hechtende delen van de ondervloeren dienen te worden verwijderd

*

Vloeren dienen vrijdragend, voldoende geventileerd, schoon , stof- en vetvrij, blijvend droog, vormvast, druk- en
trekvast en vlak te zijn. Dit volgens DIN 1835 en tevens voldoende ruw voor aanhechting

*

Wij gaan ervan uit dat de dekvloer blijvend vast zit aan de constructievloer. Het loskomen hiervan valt buiten onze
verantwoordelijkheid

*

Wij gaan er vanuit dat alle vloer- en gevelaansluitingen, wandaansluitingen en leidingdoorvoeren in het pand
vloeistofdicht zijn

*

Het restvochtpercentage bij zandcement dekvloeren gemeten met Calcium Carbid methode mag niet hoger zijn dan
2%; er is geen sprake van optrekkend vocht vanuit de onderkant (kruipruimte) van de vloer. Indien hier niet aan wordt
voldaan zal er tegen meerkosten een vochtscherm op de ondervloer aangebracht worden.

*

Geëgaliseerde vloeren volgen over het algemeen de golvingen van de ondervloeren

*

Extra ritten en uren i.v.m. een te hoog vochtgehalte van de ondervloer zijn voor rekening van de opdrachtgever à
raison van € 0,25 per kilometer en € 45,- per uur.

*

Meerverbruik van materiaal wordt verrekend op basis van nacalculatie

Uitvoering
*

Bij sloopwerk, tenzij anders vermeld, gaat onze aanbieding altijd van 1 laag, niet-asbesthoudende vloerbedekking uit

*

De minimale verwerkingtemperatuur dient 15 graden Celsius te zijn ook buiten werktijden

*

Ondervloeren dienen ontruimd, vetvrij en bezemschoon te worden opgeleverd

*

Elektriciteit, water, verwarming en een container voor afvoer van afvalmateriaal dienen gratis ter beschikking te staan

*

Voor verdiepingswerk worden aanwezige kranen/liften gratis ter beschikking gesteld

*

Aanwezige brandmeldingsysteem dienen tijdens werkzaamheden uitgeschakeld te zijn

*

De toegangswegen tot de werkplek dienen zodanig te zijn verhard dat ten alle tijde de benodigde materialen per
vrachtwagen aangevoerd kunnen worden

*

Tijdens de uitvoering dienen de ruimte vrij en zonder obstakels ter beschikking te staan voor DWL Vloeren. Door
andere bedrijven kunnen in dezelfde ruimten niet gelijktijdig werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij onderling
anderszins overeengekomen.

*

Eventuele onderbrekingen of stagnaties buiten de schuld van DWL Vloeren zullen door u worden vergoed à € 45,- per
uur.

*

Indien er materialen tijdens onze werkzaamheden in de weg staan en door ons verplaatst moeten worden, zal dit
worden doorberekend à € 45,- per uur

*

Het is helaas niet altijd te voorkomen dat er beschadigingen aan de muren optreden. Aansprakelijkheid voor schade
die hieraan ontstaat wijzen wij af

