Montagevoorwaarden LOGISTIC ASSIST BV
Artikel 1
1.

Algemeen

Deze montagevoorwaarden zijn van toepassing op alle montage- en
installatiewerkzaamheden, de opstelling en de inbedrijfstelling van de zaak waarop de
overeenkomst betrekking heeft.

2.

Deze montagevoorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden van LOGISTIC
ASSIST BV, hierna te noemen LOGISTIC ASSIST BV. De hierbedoelde algemene voorwaarden
en deze montagevoorwaarden zijn naast elkaar van toepassing. In geval van strijdigheid
prevaleert het bepaalde in deze montagevoorwaarden.

3.

Deze montagevoorwaarden zijn niet van toepassing op grond-, timmer-, lootgieters-, metselen elektrotechnische werkzaamheden.

Artikel 2
1.

Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

Indien een bouwvergunning is vereist draagt de opdrachtgever zorg voor een tijdige
beschikbaarheid hiervan.

2.

Alle relevante informatie die nodig is voor het opstellen van een eventueel arbo-plan of V&Gplan zal tijdig door de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld, evenals alle relevante
bedrijfspecifieke voorschriften.

3.

De opdrachtgever stelt zo dicht mogelijk bij de opslagplaats, doch maximaal 15 meter van de
(de)montageplaats, een losplaats ter beschikking. Daarbij draagt de opdrachtgever er zorg
voor dat de aanvoerwegen geschikt zijn voor de inzet van een 38-tons vrachtwagencombinatie
en dat aan- en afvoerwegen binnen de bouwlocatie voldoende breed en voor het overige
voldoende toegankelijk zijn.

4.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het lossen van de geleverde materialen.

5.

Vanaf drie dagen vóór aanvang, tot en met het einde van de montagewerkzaamheden draagt
de opdrachtgever zorg voor een afsluitbare en overdekte ruimte.

6.

De opdrachtgever staat ervoor in dat op het overeengekomen tijdstip daadwerkelijk kan
worden aangevangen met de montagewerkzaamheden.

7.

De opdrachtgever is gehouden alle maatregelen te nemen die voor het uitvoeren van
laswerkzaamheden noodzakelijk zijn, zoals ondermeer de beschikbaarheid van vergunningen
en afscherming.

Artikel 3

Voorbereiding, aanvang werkzaamheden en bijzondere verplichtingen van de
opdrachtgever

1.

De vaststelling van de aanvangssituatie geschiedt middels een protocol en wordt door
LOGISTIC ASSIST BV en de opdrachtgever ondertekend.

2.

Indien na totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever het aanvangstijdstip
van de werkzaamheden wordt verschoven, wordt het nieuwe aanvangstijdstip in onderling
overleg vastgesteld. Indien de productieplanning niet meer kan worden gewijzigd conform
het nieuwe aanvangstijdstip, is LOGISTIC ASSIST BV gerechtigd om de hiermee in verband

staande meerkosten in rekening te brengen. Hieronder wordt onder meer begrepen extra
opslag- en organisatiekosten.
3.

De opdrachtgever draagt zorg voor de vaststelling van het hoogste punt van de vloer. Dit
punt wordt gedefinieerd als nulniveau voor de stellingmontage. De opdrachtgever draagt
voorts zorg voor tenminste twee loodrecht op elkaar staande assen op de vloer, namelijk de
lengte- en dwarsas met betrekking tot de stelling lay-out.

4.

De opdrachtgever draagt zorg voor een afgewerkte vloer, welke voldoende is uitgehard en
voldoet aan de in de NEN 2747 vastgelegde vlakheidtoleranties. De vloer dient voorts over
voldoende draagvermogen te beschikken met betrekking tot de optredende
puntdrukbelastingen. De opdrachtgever staat er voor in dat de vloer voldoende kwaliteit bezit
om een goede verankering van de installaties te bewerkstelligen.

5.

Het noodzakelijke ondergieten, ondermortelen dan wel onderstoppen wordt als meerwerk
verrekend. Het gebruik van uitvulplaatjes zal zich gemiddeld beperken tot:

6.

•

legbordstellingen, 1.5 millimeter;

•

overige stellingtypen, 3.0 millimeter;

•

per draagarmstellingkolom, 8.0 millimeter.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de montageplaats zodanig is geprepareerd, dat de
monteurs zonder stagnatie en met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften, de
montagewerkzaamheden in een vrije montageruimte kunnen uitvoeren.

7.

Indien de opdrachtgever wachturen veroorzaakt, welke hem zijn toe te rekenen, worden deze
wachturen verrekend tegen het door LOGISTIC ASSIST BV ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst gehanteerde uurtarief. LOGISTIC ASSIST BV verstrekt aan de opdrachtgever
wekelijks een overzicht van de ontstane wachturen.

Artikel 4
1.

Uitvoering werkzaamheden en bijzondere verplichtingen van de opdrachtgever

De montageplaats dient van 07.00 uur tot 18.00 uur toegankelijk te zijn voor de medewerkers
van LOGISTIC ASSIST BV of derden die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn
aangesteld. De opdrachtgever zal tijdig worden geïnformeerd over de noodzaak tot overwerk.

2.

De opdrachtgever draagt zorgt voor voldoende verwarming en verlichting van de
montageplaats.

3.

De opdrachtgever is verplicht, zonder tijdsonderbreking, kosteloos beschikbaar te stellen:
•

een 220V en 380V stroominstallatie;

•

kantinefaciliteiten;

•

een heftruck, een eventuele hoogwerker met een voldoende hefhoogte en
hefcapaciteit en een platform;

•

een strook van 2,5 m breed aan weerszijden van de montageplaats om een
ongehinderde montageverloop mogelijk te maken.

4.

De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de afvoer van afval en verpakkingsmateriaal.

5.

De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate afsluiting van de
montageplaats.

6.

Indien voor het boren in beton diamantboren benodigd blijken te zijn, worden de kosten
hiervan in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Boren met diamantboren behoort tot een
reële mogelijkheid indien de diameter van de betonwapening groter is dan 12 millimeter, dan

wel in geval van hoge wapeningspercentages. Als gevolg van dit laatste zal tijdens het boren
relatief bij veel boorgaten op wapeningsstaal worden gestoten.
7.

Voor zover van bovenstaande uitgangspunten en voorwaarden wordt afgeweken, kan dit
leiden tot meerkosten, welke naar de op dat moment geldende tarieven worden doorberekend
aan de opdrachtgever. Dit is ook van toepassing indien achteraf door de opdrachtgever een
regelmatige stellingindeling wordt gewijzigd in een onregelmatige stellingindeling of in het
geval dat de werkomstandigheden duidelijk ongunstiger zijn dan in een normaal
“binnenklimaat”, bijvoorbeeld als gevolg van de noodzaak van openingen in wand of dak.

Artikel 5
1.

Betonvloer

De opdrachtgever is verplicht er zorg voor te dragen dat de betonvloer geschikt is voor de
optredende belasting en eventuele verankering.

2.

Niveauverschillen van de betonvloer, tot ten hoogste 4 millimeter, worden tijdens de montage
verwerkt.

3.

Niveauverschillen groter dan 4 millimeter zullen in verband met het uitvullen als meerwerk
aan de opdrachtgever worden doorberekend.

4.

LOGISTIC ASSIST BV is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of afwerking van de
betonvloer en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het doorboren van bewapening,
kabels en/of leidingen.

Artikel 6

Oplevering van de montageplaats

1.

Ongebruikte restmaterialen komen LOGISTIC ASSIST BV toe.

2.

De montageplaats wordt bezemschoon opgeleverd.

3.

De oplevering geschiedt middels een door of namens partijen ondertekend protocol.

