Uitvoeringsvoorwaarden stoffering Holland Floor International BV te Rotterdam
Geachte relatie,
Om goed en efficiënt vloerbedekking te kunnen leggen en zodoende de kwaliteit te realiseren die U voor ogen staat, vestigen
wij Uw aandacht op volgende randvoorwaarden waaraan voldaan dient te worden:
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Dekvloeren moeten vrijdragend, voldoende geventileerd, schoon, stof- en vetvrij,
droog en blijvend droog, druk- en trekvast en vlak te zijn, overeenkomstig aan NEN
2741 en NEN 2747 en voldoende ruw voor aanhechting. Kanaalplaatvloeren dienen
aan de onderzijde ingeboord te zijn/worden. Renovatievloeren waarop waterkit resten
worden aangetroffen, dienen gestraald te worden. Prijsopgave hiervoor na beoordeling
in het werk.
Indien het een stukverf-kwaliteit betreft, dan is (gering) kleurverloop tussen (en in) de
banen tapijt niet te vermijden. Op de vloerbedekking geldt alleen de garantie zoals die
door de fabrikant wordt gegeven.
Buiten onze garantieverplichtingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Wij zijn
nooit aansprakelijk voor gevolgschades c.q. bedrijfsschade. Ook zijn wij niet
aansprakelijk voor niet-tijdige levering, wanneer dit te wijten is aan overmacht of aan
de producenten van door ons te verwerken/leveren materialen. Iedere aansprakelijkheid is
beperkt tot het bedrag dat ten laste van onze verzekering wordt uitgekeerd.
Wij gaan er van uit dat U Uw bestaande eigendommen zelf verzekerd hebt en houdt tegen de
risico’s van brand en andere schadeoorzaken als bijvoorbeeld inbraak en
waterlekkages.
Omgevingstemperatuur dient minimaal een constante 18ºC (ook buiten werktijden) te
zijn. De vloertemperatuur dient constant 15ºC te zijn. Relatieve luchtvochtigheid dient
tussen de 40% en 70% te bedragen.
Alvorens de vloerbedekking gestoffeerd kunnen worden, mag de dekvloer niet teveel
restvocht bezitten. Globale indicaties zijn: cementdekvloer met marmoleum 2.5 % /
tapijt 3.5 % / PVC 2.0 %, anhydriet vloer met marmoleum 0.5 % / tapijt 1 % / PVC
0.3 %. E.e.a. volgens voorschriften lijmleverancier en fabrikant vloerbedekking.
De opdrachtgever zorgt voor maatvoering en het uitzetten van de spatlijnen.
Ruimtes dienen leeg te zijn wanneer wij komen stofferen. Er vinden geen andere
werkzaamheden plaats.
Bij verdiepingen dient kosteloos verticaal transport aanwezig te zijn. Kosten voor huur
e.d. zijn niet inbegrepen bij de offerte.
Indien er een brandmeldsysteem is, dient deze uitgeschakeld te worden.
Het is helaas niet altijd te voorkomen dat er beschadigingen aan de plinten optreden,
wij adviseren U daarom de plinten af te lakken nadat de vloerbedekking is gelegd.
Aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat, wijzen wij af.
Het is niet te vermijden dat er stof vrijkomt bij het egaliseren/schuren van de
ondervloeren.
Water en elektra dienen binnen handbereik en kosteloos beschikbaar te zijn.
Er dient gratis parkeermogelijkheid te zijn binnen 250 m1 van het object.
Parkeerkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever zorgt voor een goede bereikbaarheid t.b.v. aanvoer materiaal.
Afsluitbare opslagmogelijkheid voor materiaal en gereedschap dient exclusief
voor ons beschikbaar te zijn.
De prijzen zijn gebaseerd op banenplan van Holland Floor International BV.
De prijzen zijn gebaseerd op bestelling van de totale offerte. Bestelling van kleinere
Hoeveelheden kunnen prijswijzigingen met zich meebrengen.
Hoeveelheden blijven verrekenbaar.
Aanbrengen van de vloerafwerking voor het plaatsen van de systeemwanden.
Voor het aanbrengen na de wanden geldt een meerprijs per m2.
Tenzij anders vermeld, gaat onze aanbieding altijd uit van één laag, nietasbesthoudende vloerbedekking. Plinten kunnen beschadigd raken tijdens het
verwijderen van bestaande vloerbedekking.
Dient plaats te kunnen vinden op normale werkuren (maandag t/m vrijdag, tussen
7.30 uur en 16.30 uur), zonder onderbreking of belemmering en in een logische
volgorde. Bij eventuele wachturen of een herstart zijn wij genoodzaakt de extra uren
in rekening te brengen. De vloer moet vrij zijn van losse obstakels en bezemschoon.
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Alle leveringen geschieden volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de KvK.

