Aanvullende voorwaarden voor vlechtwerken van Van Noordenne Wapeningsstaal
In onze prijzen is als volgt begrepen:
- Het leveren van het wapeningsstaal B500A/B met KOMO-certificaat. (Bouwstaalmatten standaard in B500A-kwaliteit)
- Diameteroverprijzen.
- Het knippen en buigen van de wapening in onze KOMO-gecertificeerde wapeningscentrale, in die vorm transporteren naar
het werk en het dan kompleet in het werk aanbrengen volgens bestek en tekeningen.
- Het maken en digitaal aanleveren van buigstaten/mattenstaten.
- Het leveren van het benodigde zwart gegloeid binddraad nr. 18.
- Het plaatsen van betonblokjes / kunststofstrippen op die plaatsen die na het stellen van de wapening niet meer bereikbaar
zijn (bijv. onderkant balken / poeren).
- Het lossen van de wapening op het werk, met behulp van een door de aannemer beschikbaar te stellen kraan. Ook voor het
uitdraaien van wapening, al het verticale transport en het positioneren van wapeningsstaal zwaarder dan 50 kg. (o.a. prefab
wapeningskorven, rolmatten , bouwstaalmatten en overige), dient de aannemer een kraan beschikbaar te stellen i.v.m. de
geldende Arbowetgeving.
- Loopafstand met wapening tot 50 kg. is maximaal 20 meter.
- Het aanbrengen van wapeningsstaal geschied conform A-blad Betonstaal Verwerken.
- Verrekening geschiedt op basis van theoretisch handelsgewicht volgens de goedgekeurde buigstaten/ mattenstaten, waarop
alle gebruikte ijzer wordt opgenomen (hulpijzer staat apart op de buigstaten en wordt tegen de contractprijs verrekend).
- De buigstaten/mattenstaten worden geacht te zijn goedgekeurd indien 10 werkdagen voor levering van de wapening op het
werk geen correcties schriftelijk zijn gemeld. Wijzigingen in tekeningen die door ons reeds op buigstaat/mattenstaat zijn
vermeld zullen tegen een nader te bepalen meerprijs worden verrekend.
- Veiligheidschoenen, -helmen en veiligheidbrillen.
- Onze mensen mogen gebruik maken van de aanwezige schaftlokalen.
Niet in onze prijzen begrepen is (tenzij anders schriftelijk overeengekomen);
- Kubus, pons- en dwarskrachtwapening.
- Voorzieningen t.b.v. voorspanning (splijtwapening, hulpwapeningsrekken, e.d.).
- Alle wapening t.b.v. holle wanden.
- Laswerk op de bouwplaats.
- Steigerwerk / valbeveiliging / cursussen en wachturen /alle extra Persoonlijke Beschermingsmiddelen (behalve
veiligheidschoenen, -helmen, -brillen)
- Alle werkzaamheden aan wapening of andere onderdelen die niet door ons zijn/worden geleverd.
- Werkzaamheden t.b.v. prefab-beton onderdelen (o.a. koppelwapening en aanhelingen t.b.v. kanaalplaatvloeren en
breedplaatvloeren, omkledingen van stalen balken en kolommen, plaatsen supportliggers op breedplaatvloeren e.d.)
- Het doorvoeren van wapening bij stortafzettingen.
- Latere werkzaamheden aan reeds gevlochten wapeningsonderdelen (bv. later uitbuigen / ombuigen van stekken, e.d.).
- Extra werkzaamheden ten gevolge van paalafwijkingen worden als meerwerk uitgevoerd in daggelduren.
- Afschermen / afdoppen van stekeinden.
- Werkzaamheden t.b.v. renovatie (in/aan bestaande onderdelen)
- Teken -en berekenwerk.
- Wapening t.b.v. sparingen in balken.
- In te schuiven wapening t.b.v. prefab onderdelen (o.a. prefab balkbodems etc.).
- Alle werkzaamheden t.b.v. door derden aangebrachte voorzieningen (uitslijpen wapening t.b.v. conussen, sprinklerinstallatie,
luchtkanalen, diverse leidingen, elektriciteitsaansluitingen, rioleringen etc.).
- Verwijderen van afval, anders dan reststukken wapening en opbosdraad. Wij verwijderen geen reststukjes binddraad
(schoonspuiten van de bekisting etc. voor rekening van de aannemer).
- Alle maatvoering behoudens het op dekking aanbrengen van de wapening.
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VERVOLG van andere zijde
Levering:
- Franco ongelost, op de bouwplaats in vrachten van minimaal 25 ton. Bij kleinere vrachten wordt minimaal € 150,-transportkosten in rekening gebracht.
- Indien van een zelflosser gebruik wordt gemaakt, zijn de meerkosten € 170,-- per vracht.
Daggelduren:
- Eventuele daggelduren worden verrekend à € 45,-- per manuur.
Planning:
- Uiterlijk 30 werkdagen voor levering dienen wij de definitieve wapeningstekeningen te hebben ontvangen, waarna wij
uiterlijk 20 werkdagen voor leverdatum de buigstaten ter goedkeuring aanbieden.
- Na goedkeuring van de buigstaten en afroep van de wapening hebben wij 10 werkdagen productie/levertijd nodig voor
geknipt/gebogen wapening en 15 werkdagen productie/levertijd voor prefab.
- Afroepen van wapening en vlechters bij het bedrijfsbureau.
Facturering:
- Het leveren en verwerken wordt in termijnen gefactureerd direct nadat de onderdelen zijn gevlochten. Van de facturen
dient € 9,-- per gewerkt manuur op onze G-rekening te worden overgemaakt. De BTW-verleggingsregeling is van toepassing.
Betaling:
- Netto, binnen 30 dagen na factuurdatum
- Al onze opdrachten en leveringen worden uitgevoerd onder dekking van een kredietverzekeraar. Wij behouden ons het
recht voor om de facturering- en betalingstermijnen zodanig aan te passen, dat wij altijd binnen de dekkingsnorm van de
kredietverzekeraar vallen.
- Uiteraard wordt door ons de Wet Ketenaansprakelijkheid volledig in
acht genomen, de benodigde bescheiden daartoe zullen (voor zover deze nog niet in uw bezit zijn) direct na opdracht aan u
worden overhandigd.
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