
 

 

ALGEMENE AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR VLECHTWERKEN M.I.V. 

01-01-2006 t.b.v. het leveren en verwerken van betonwapening. 

 

 

A.   In onze prijzen is begrepen indien niet anders vermeld 
1. Het  leveren van het wapeningsstaal. KOMO-gecertificeerd.  

2. Het  kompleet in het werk aanbrengen van het benodigde wapeningsstaal volgens 

bestek en tekeningen. 

3. Het leveren van het benodigde binddraad nr.18 

4. Het plaatsen van de betonblokjes op die plaatsen welke later niet meer bereikbaar 

zijn voor de aannemer. 

5. Hulp bij het lossen van de wapening op het werk, met een door de aannemer 

beschikbaar te stellen kraan.  

Dit geldt ook  voor al het verticale transport . 

6. Het maken van buigstaten. 

 

 

B. Niet begrepen in onze prijzen zijn en worden tegen kostprijs 

verrekend: 
1. Steigerwerk t.b.v. uitvoeren van vlechtwerken. 

2. Uitbuigen van stekkenplanken en uitbuigen (fatsoeneren) paalstekken. 

3. Maatvoering op het werk. 

4. Meerwerk ten gevolge van afwijkingen van tekening. 

5. Extra werkzaamheden t.g.v. paalafwijkingen. 

6. Aanhelingen aan betonconstructie en vloeren.  

7. Aanhelingen van reeds gevlochten wapening. 

8. Extra wapening ten opzichte van prijsopgave. 

9. Alle pons- en dwarskrachtwapening. 

10. Alle voorzieningen t.b.v. voorspanning (splijtwapening, 

hulpwapeningsconstructies e.d.) 

11. Alle wapening in betonconstructies, waarbij gebruikt gemaakt wordt van een 

prefab betonnen bekistingssysteem en overige prefab betonnen onderdelen. 

12. Alle  werkzaamheden aan wapening of andere constructies welke niet door ons 

zijn geleverd. 

13. Werkzaamheden t.b.v. renovatie. 

14. Uitslijpen cq.wegknippen sparingen in wandnetten  

15. Knipverlies 

16. Koppelankers  ( bv. Lenton, Demu) 

17. het extra kopieëren en verstrekken van genummerde tekeningen en buigstaten 

18. het aanbrengen en doorlassen van aardingsstaven 

 

 

D. Goedgekeurde wapeningstekeningen in twee-voud dienen 4 weken 

voor levering van de wapening in ons bezit te zijn. 



 

 

Het afroepen van vlechters dient minimaal 7 werkdagen van te voren te 

geschieden. 

 

 

 

E. De Wet Keten Aansprakelijkheid is van toepassing, evenals de 

verleggingsregeling B.T.W. 

  

F. Facturering geschiedt aan de hand van voorschotnota’s. 
Na levering van de wapening wordt 2/3 van de overeengekomen prijs in rekening 

gebracht.  

Het resterende 1/3 deel wordt na het aanbrengen  van de wapening in rekening 

gebracht. 

Alle nota’s dienen binnen 30 dagen betaald te worden. De definitieve buigstaten 

worden bij afrekening overhandigd. 

 

 

G. Eventuele daggelduren worden verrekend tegen een nader te bepalen 

uurtarief 
 

 

ALGEMEEN 
1. Verrekening geschiedt op basis van de VEST-gewichten volgens de goedgekeurde 

buigstaten, waarop alle gebruikte wapening vermeld staat. 

2. De buigstaten worden geacht te zijn goedgekeurd 7 dagen voor levering van de 

wapening en als de betreffende onderdelen zijn gestort. 

Na het storten accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid meer voor de 

wapening. 

3. Onze mensen mogen gebruik maken van de aanwezige schaftlokalen en sanitaire 

voorzieningen. 

4. De opdrachtgever stelt magazijnruimte, verharde opslagruimte, stophout,  elektra, 

water en verlichting ter beschikking. 

5. Zonder nadere informatie wordt er vanuit gegaan dat de bouwlocatie normaal 

bereikbaar is voor een trailer van 14 meter en die direct naast de bouwput de 

wapening kan lossen. 

6. Op al onze vlechtwerken zijn de Algemene voorwaarden voor de levering en/of 

montage van wapeningsstaal 2006 van het Samenwerkingsverband 

Wapeningsstaal (= Vest, RBW, Sanemat en Voga) van toepassing. Deze worden 

op verzoek direct toegestuurd.  

7. De aannemer stelt een kraan ter beschikking voor het lossen van de 

(prefab)wapening en overig horizontaal en vertikaal  transport en bij het plaatsen 

van vloernetten en wandnetten boven de tilnorm. 

 

 



 

 

8. De aannemer verzorgt op de bouwlocatie alle benodigde/wettelijke voorzieningen 

die volgens de geldende arbo-regels vereist zijn. Bij het niet voldoen aan de 

veiligheidsvoorschriften behoud Geelhoed zich het recht voor de werkzaamheden 

op te schorten en eventuele daaruit voortvloeiende kosten door te berekenen. 

9. De aannemer heeft op het uit te voeren projekt een car-verzekering afgesloten, 

waarbij Geelhoed voor maximaal € 2.500 eigen risico aansprakelijkheid nemen. 

10. De leveringsvoorwaarden van Geelhoed blijven ten allen tijde geldig, behalve 

wanneer hierover nadrukkelijk en aantoonbaar overleg is geweest en éénmalige 

afwijkende afspraken zijn gemaakt. 

11. De aannemer stelt een afvalcontainer ter beschikking t.b.v. restanten wap.staal 

(afval, overgebleven wap. tgv.wijz.) 

12. Paspoorten van onze medewerkers kunnen op ’t werk gecontroleerd worden. 

Desgewenst kan er 

door de uitvoerder copieën hiervan gemaakt worden. 

Copy-paspoorten van al onze medewerkers liggen op ons kantoor ter inzage. 

 

 


