Aanvullende voorwaarden voor voorboren / vervaardigen van boorpalen
•

•

Deze voorwaarden voor voorboren / vervaardigen van boorpalen zijn een aanvulling op onze algemene
voorwaarden (gedeponeerd Kamer van Koophandel te Utrecht nummer: GV 2025) die op al onze overeenkomsten
van toepassing zijn.
Wij verwerpen uitdrukkelijk en in volle omvang Uw algemene voorwaarden, ook wanneer daar in Uw aanvraag
naar wordt verwezen.

•
•

Bij voorboren boren wij het piket weg en dient U na onze werkzaamheden het werk opnieuw uit te zetten.
Vrijkomende grond wordt niet door ons gevlakt, uitgespreid of afgevoerd.

•
•
•
•
•
•
•
•

Boorpalen worden altijd tot aan maaiveld vervaardigd.
Meest logische en efficiënte heirouting wordt in overleg met ons bepaald.
Uitvoering in één fase met één funderingsmachine.
Exclusief maken en beproeven van betoncilinders.
Exclusief maatvoering, tekeningen, berekeningen, kalenderen en heitoezicht.
Onze computerregistraties op de machines zijn uitsluitend voor eigen gebruik.
Exclusief grondwerk, lokaliseren kabels/leidingen en afvoeren grond.
Exclusief koppensnellen, inzagen en afvoeren restbeton.

•

Bouwput dient goed bereikbaar, vlak, droog, draagkrachtig en zonder ontgravingen ter beschikking te worden
gesteld ten tijde van ons werk.
Draagkracht bouwput volgens CUR aanbeveling 2004-1; beoordelingssysteem begaanbaarheid bouwterreinen.
Er dient geen bronbemaling geïnstalleerd te worden zonder vroegtijdig overleg hierover met ons.
Opdrachtgever dient voldoende leidingwater en krachtstroom ter beschikking te stellen.
Er dient een goede en brede bouwweg tot aan de bouwput aanwezig te zijn.
Het bouwterrein dient bereikbaar te zijn voor zwaar materieel; eventuele vergunningen en wegafzettingen worden
door opdrachtgever verzorgd.
Eventueel benodigde transportvergunningen anders dan standaard worden aan U doorberekend.
Bouwterrein dient voldoende afgeschermd te zijn voor vandalisme/vernielingen.
Een en ander in overleg m.b.t. uitvoering en grondwerk/bouwput.
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Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade aan reeds vervaardigde palen ten gevolge van ondergrondse obstakels,
waterstromingen, grondgesteldheid en/of (externe) trillingen.
Opdrachtgever verwijderd vooraf alle onder- en bovengrondse obstakels welke nadelig kunnen zijn voor de
kwaliteit van ons werk.
Schade aan ons materieel veroorzaakt door ondergrondse obstakels wordt aan U doorberekend.
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele paalafwijkingen tenzij grove nalatigheid van onze kant.
Stilstand en/of stagnatie tijdens onze werkzaamheden welke voortkomt buiten onze schuld om, wordt aan U
doorberekend.
Stilstand/stagnatie door feestpaal of eerste paal wordt aan U doorberekend.

