Bijlage

Kantoor / Buigcentrale: Otterkoog 2, Alkmaar
Adres: Postbus 19
1834 ZG Sint Pancras
Tel: 072 562 63 10
Homepage: www.pdeboorder.nl
E-mail: info@pdeboorder.nl
K.v.K.: 37069003

Prijs inclusief:
Betonstaal minimaal Ø8mm, kwaliteit B 500B.
Knipverlies (indien van toepassing: bouwstaalnetten verrekenen op basis van hele netten).
Overprijzen.
Binddraad.
Buigstaten.
Nummeren werk tekeningen.
Aanbrengen van dekkingsblokjes (geen levering).
Levering franco werk.
Afvoeren van eigen afval.
Gebaseerd op normale achturige werkdagen maandag tot en met vrijdag.
Parkeergeld / Milieuheffing vrachtwagens (indien van toepassing).
In deze prijs is niet inbegrepen:
Laswerk op het werk.
Het rechtmaken, aanhelen of buigen van haken aan blootgehakte wapening
(stekkenplanken en heipalen / betonoplangers).
Uitbuigen van stekkenbakken.
Dwarskracht-, Pons- en splijtwapening.
Wapening t.b.v. voorspanningconstructies.
Aanbrengen van struikel- en valbescherming voor uitstekende delen.
Bij toepassen van PS bekisting een toeslag van 5,0 %, n.v.t. bij een deelbare PS bekisting.
Eventuele kosten van wijzigingen op tekeningen worden separaat aan u doorberekend
Door de aannemer ter beschikking gesteld (indien van toepassing):
Kleed- en wasgelegenheid.
Schaftgeledenheid.
Bouwverlichting.
Elektriciteit.
Alle voorzieningen om door te kunnen werken tijdens de vorstperiode.
Alle kraanhulp voortvloeiende uit de til norm ARBO wetgeving. “Tillen op de bouwplaats”.
Dekkingsblokjes.
Struikel- en valbescherming voor uitstekende delen.
Steigermateriaal.
Opslagmateriaal.
Veiligheidsvoorzieningen.
Goede bereikbaarheid naar werkplek.
Maatvoering.
Teken- en rekenwerk.
Wapeningstekeningen duidelijk en overzichtelijk.
Tekeningen in drievoud.
Voldoende vlechtwerkaanbod, minimaal een dagproductie per keer voor twee vlechters, bij
in het gebreke blijven hiervan worden verzuim en reisuren in rekening gebracht.
Na goedkeuring van ons werk door de aannemer c.q. uitvoerder / opzichter zijn wij niet meer
aansprakelijk voor schade aan ons product door derden. Eventuele herstel werkzaamheden kunnen
als meerwerk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Is het onderdeel afgestort, gaan wij
er vanuit dat de aannemer c.q. uitvoerder / opzichter ons werk heeft goedgekeurd.

Betaling netto binnen 30 dagen. Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van
toepassing. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Alkmaar onder
nr. 37069003. Desgevraagd worden de voorwaarden u kosteloos toegezonden.

