
LEVERINGSVOORWAARDEN 
 
- De vermelde prijzen zijn gebaseerd op de prijsstelling van 2008, prijzen voor volgende jaren worden  
aangepast conform de op dat moment geldende prijsindex. 
- Het steigermaterieel incl. alle toebehoren valt onder verantwoording van de opdrachtgever tijdens  
de navolgende periode: vanaf aflevering op de bouwplaats tot en met het moment van afvoer van  
de bouwplaats; 
- Bij de prijzen is het lopen van materiaal naar een achtergevel binnen 40,00 meter van de losplaats 
van de materialen berekent in de montage en demontage prijs. Bij doorlopen over een afstand verder 
dan 40.00 meter zal € 40,00 per manuur worden doorberekend. 
- Bij inzet op de achtergevel is het doorlopen, door een gebouw, van de materialen, niet in de  
montage / demontage prijs berekend. 
- Eventueel meerwerk in de vorm van doorlopen door een gebouw, lopen meer dan 40 meter,  
aanpikken, hijstijden, afpikken, opsteken en afzakken, zal worden doorberekend á € 40,00 per 
manuur. 
- Kraanhuur is niet in de montage / hermontage of demontage prijzen berekend en zullen op  
nacalculatie aan u worden doorberekend.  
- Indien bij de montage / hermontage of demontage een kraan benodigd is kunnen wij de ontheffingen, 
vergunningen en loopbrieven voor u verzorgen. De hieraan verbonden kosten zullen dan op 
nacalculatie aan u worden doorberekend. 
- De huur gaat in op de eerste dag van aanlevering van de materialen, en eindigt op de dag volgend  
op die van teruglevering van de materialen. 
- Wij zijn uitgegaan van het feit dat de gemeente voor uw locatie geen inklimbeveiliging verplicht heeft 
gesteld; 
- U de benodigde vergunningen voor het plaatsen van de steiger verkrijgt; 
- Voor beschadigde en / of vermiste materialen zal de voor die materialen geldende 
vervangingswaarde aan u worden doorberekend. 
- Eventuele modificaties zullen worden uitgevoerd op regiebasis exclusief reisuren. 
- De materialen dienen voor de demontagewerkzaamheden schoon te worden opgeleverd, anders zijn 
wij genoodzaakt schoonmaakkosten in rekening te brengen.  
- Wij zijn uitgegaan van het feit dat onze materialen naast het werk gelost en opgeslagen kunnen 
worden. 
- Een eventuele tussentijdse aan- en afvoer van materialen zal aan u worden doorberekend. 
- Onze materialen en werkzaamheden dienen onder de CAR verzekering van de opdrachtgever te 
vallen. 
- De opdrachtgever stelt ter plaatse 230 Volt elektrische aansluiting ter beschikking. 
- Ankergaten dienen door opdrachtgever te worden gedicht. 
- Wij maken u erop attent dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schades 
aan tuinen, gras en / of beplanting. Wij zullen echter onze uiterste zorg dragen om schades te 
voorkomen. 
- De gevel dient vrij te zijn van alle uitstekende delen zoals antennes, schotels, waslijnen en 
dergelijke. 
- Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een vrije werkruimte van minimaal 2.00 meter uit de gevel, 
en een goede en veilige bereikbaarheid van de gevel. 
- Eventuele precariorechten, ontheffingen en vergunningen dienen door uzelf te worden aangevraagd. 
 
Samenvatting: 
Levertijd  : minimaal 5 werkdagen en in nader overleg; 
Prijzen    : alle genoemde prijzen zijn:  
    - exclusief BTW; 
       - exclusief precario, vergunningen en ontheffingen; 
       - exclusief verzekering. 
Verzekering  : worden vermeld in de offerte; 
Betaling   : binnen 30 dagen netto na factuurdatum; 
Huurperiode  : de minimale huurperiode bedraagt 1 week; 
Geldigheid  : offertes zijn geldig t/m 30 dagen na dagtekening; 
Facturatie  : - 1e factuur (montage- en aanvoerkosten + de eerste huurtermijn); 

- 2e en volgende (2 wekelijkse huur + eventuele extra werkzaamheden en   
aanpassingen) 

       - eindafrekening (laatste huurtermijn + demontage - en afvoerkosten) 


