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Bijlage aanvullende voorwaarden
O.V.&LOOS wapeningscentrale BV
A. In onze prijs begrepen.
1. Levering betonstaal feb 500 HWL/ HK/
HKN.
2. Levering betonstaalnetten feb 500 HWL/
HK/ HKN.
3. Maken buigstaten in 2-voud (conform NEN
6146 par. 4.5.45./VESTgewicht).
4. Knippen en buigen van betonstaal.
5. Franco levering vanaf 1000 kg,.
6. Knipverlies, m.u.v. netten.
7. Lev./aanbr. binddraad no. 18.
8. Stellen draadloos dekkings-materiaal.
(levering optioneel.)
B. Niet inbegrepen
1. Alle verticaal transport
2. Horizontaal transport over meer
dan 30 m1.
3. Laswerk op de bouwplaats.
4. Lev./aanbr. aardingsstaal.
5. Steigerwerkzaamheden.
6. Koppel- en neuswapening t.b.v.
holle wand elementen.
7. Montage van stekkenbakken,
werken aan en tbv stekkenbakken.
8. Aansluitwapening, aanhelingen en
aanvullingen, oa. tbv bestaand werk,
prefab beton en voorzieningen zoals ISO
korven, cretankers etc.
9. Extra bewerkingen ten gevolge van
voorspanstaal, alsmede hulpwapening
t.b.v voospanstaal.
10. Dwarskracht- en ponswapening.
11. Extra bewerkingen aan, en ten
gevolge van sparingen en/of
wijzigingen.
C. Hulpwapening.
1. Verrekenbaar tegen de vermelde
prij(s)zen.
2. Verrekenwaarde supportliggers:
50 t/m 190 mm : 1,0 kg/ m1
200 t/m 240 mm : 1,5 kg/ m1
250 t/m 290 mm : 2,0 kg/ m1
D. Levering en opslag.
1. Levertijden bedragen afhankelijk
van de wapeningsuitvoering vanaf 5 werkdagen na ontvangst van
de tekeningen.
2. De prijsbepaling is gebaseerd op
voor 30-tons opleggers over verharde wegen bereikbare locaties.
3. De tussenopslag dient voldoende
ruimte te bieden.

E.
1.
2.

F.
1.
2.
3.
G.
1.
2.

Bouwlocatie, werkplek.
Dient goed bereikbaar te zijn en te
voldoen aan de veiligheidseisen.
Kleed-, schaft-, parkeergelegenheid, elektriciteit en werkplekverlichting dient kostenloos door u
verzorgd te worden.
Werktijden, vakantie.
De offerte is gebaseerd op de normale
werk- en rusttijden, ADV en vakanties.
Dagproducties voor tenminste 2 man
Voor gebroken dagen geldt een toeslag
van een arbeidsuur.
Regie-uren, tarieven.
Uurloontarief 2013 € 42,00
Voor het uitbuigen van stekkenbakwapening en verwerken van haringgraatstaal geldt onze tarieflijst.

H. Tekeningen, engineering
1. Tekeningen worden door de opdrachtgever tijdig ter beschikking gesteld.
2. Extra afdrukken en het plotten van CADtek. is niet in de offerte begrepen.
Indien door ons verzorgt, bedragen de
kosten voor A0 formaat- € 4,50, A1€ 4,00 en voor A2 - €3,50 per afdruk.
3. Berekenen, ontwerpen en uittekenen
van (practische) wapeningsconstructies
kan door OV &LOOS
verzorgd worden. (optie)
I.
1.
2.

Hoeveelheden.
Volgens besteksinformatie en/of
tekeningen.
Bepaling van de werkelijke, te
verrekenen hoeveelheden, conform
buigstaten.

J.
1.

Afwijkingen.
T.o.v. gecontracteerde hoeveelheden
zijn altijd verrekenbaar.
2. Over– en onderschrijdingen van
de gecontracteerde hoeveelheden van
meer dan 10%, geven recht op herziening van prij(s)zen over de totale
hoeveelheid.
3. Bij afwijkingen per te wapenen
onderdeel c.q. overeengekomen
toepassing van wapening ontstaat
het recht op herziening van de prijs
per afwijkend onderdeel en/of de
gecontracteerde hoeveelheid.
4. Zonder wapeningstekeningen zijn
onze offertes indicatief.
K. KOMO, VCA.
1. OV & LOOS is Komo gecertificeerd.
Alle werknemers zijn in het bezit van
een VCA diploma.

L. Druklagen op prefabvloeren.
1. Uitgangspunt calculatie is toepassing
van tenminste 6 kg/m2 netten en
bijlegwapening (max. 20%) bij verwerking
van tenminste 400 m2 per keer. Tenzij
door ons anders wordt vermeld.
2. Voor schuifwapening geldt een toeslag.
M. Extra
1. Voor afleveringen onder 1000 kg geldt
een vrachtbijdrage van € 75,00.
2. Bij wijzigingen en/of aanpassingen in
uw opdracht geldt een minimaal tarief
van € 50,00 per geval.
N. Verrekening.
1. Conform onze buigstaten, de vermelde
hoeveelheden zijn bindend na de stort
van het betreffende onderdeel, of
uiterlijk 7 dagen na verzending van
deze buigstaten.
2. Onze prestatie is geleverd na goedkeuring en/of het storten van de beton
t.b.v het betreffende onderdeel. Recht op
betaling en verrekening blijft, ongeacht
het verstrekken van prestatie- c.q.
afrekendocumenten.
O. Prijzen, offerte, fakturering,
betaling.
1. Onze prijzen zijn genoteerd excl. BTW.
2. Onze offerte is geldig tot 14 dagen na
offertedatum.
3. Bij aanvoer wordt 70% in rekening
gebracht.
Na verwerking 30%. WKA-plichtige
afstorting op G-rekening € 7,50 per uur
volgens manurenregister.
4. Betaling uiterlijk 30 dagen na faktuurdatum.
P. Verzekering
1. Prijs is gebaseerd op het voor ons van
kracht zijn van uw Car-verzekering.
Q. Kredietlimiet, opschorting.
1. Het niet verstrekken c.q. ontoereikend
zijn van door NCM verstrekte kredietlimieten, kan leiden tot afwijkende
betalingscondities en/of niet
accepteren van een opdracht.
2. Bij het niet of niet tijdig betalen behoudt OV & Loos Wapeningscentrale zich
het recht voor haar activiteiten op te
schorten.
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