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Artikel 1:

Alle prijzen zijn exclusief eventuele hak-, breek-en/of sloopwerkzaamheden. Meerkosten worden
op basis van nacalculatie verrekend.

Artikel 2:

Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen de locaties door de opdrachtgever op schrift te
zijn gesteld of te zijn uitgezet. Locaties dienen vooraf bij ons bekend te zijn.

Artikel 3:

De locaties moeten op normale wijze met onze transportmiddelen bereikbaar zijn.

Artikel 4:

Het verwijderen van ondergrondse obstakels zoals puin, oude grondankers, betonpoeren,
boomwortels ed. en het afvoeren van overtollige grond is niet in de prijs inbegrepen.

Artikel 5:

Wachttijden, oponthoud veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden worden, indien deze
leiden tot meerkosten verrekend op basis van nacalculatie.

Artikel 6:

Aanvullingen en/of wijzigingen tijdens de werkzaamheden dienen op schrift te worden gesteld.

Artikel 7:

Uitgangspunt is, dat alle noodzakelijke vergunningen, ontheffingen ed. door de opdrachtgever
worden verzorgd.

Artikel 8:

Mobiele actiewagens worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij vooraf
anders overeengekomen.

Artikel 9:

Op niet door ons geleverde constructies wordt geen garantie verleend.

Artikel 10:

Van de ligging van ondergrondse kabels en leidingen dient de opdrachtgever voorafgaand aan
de werkzaamheden eerst een (KLIC) melding te doen.

Artikel 11:

Het gebruik van hoogwerkers, detectieapparatuur en speciale graafmachines is niet in de prijs
inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 12:

Uitgangspunt is dat bewegwijzeringsconstructies worden geplaatst in een vlakke berm en dat
er voldoende ruimte is.
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Artikel 13:

Bij weersinvloeden zoals vorst en harde wind behouden wij ons het recht voor de geplande
plaatsingsdatum te verzetten.

Artikel 14:

Klachten over uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 24 uur na oplevering te worden
gemeld.

Artikel 15:

Voor de installatie van glasbolreflectoren geldt tevens:* Het treffen van verkeersmaatregelen,
m.u.v. het plaatsen van kegels, is niet in de prijs inbegrepen.
* Het markeren van de exacte plaatsen waar de glasbolreflectoren moeten worden aangebracht
geschiedt door of onder toezicht van de opdrachtgever.
* Prijzen zijn gebaseerd op normale werktijden zonder hinder en op basis van uitvoering van de
werkzaamheden in1 aaneengesloten periode.
* Bij werkzaamheden waarbij extra voorzieningen dienen te worden getroffen, zoals afvoer van
boor-water, het opzetten van spatwaterschermen ed. zullen als
meerkosten worden doorberekend.

Artikel 16:

Voor elektrische installaties geldt tevens:
De werkzaamheden zijn exclusief het aanvragen en verzorgen van een energieaansluitpunt op
locatie waar het object dient te worden geïnstalleerd. De voedingskabels dienen direct op het
object te kunnen worden aangesloten. De definitieve aansluiting door derden te verzorgen.

HR GROEP
Frijdastraat 17-19, 2288EX, Rijswijk, The Netherlands

WWW.HRGROEP.NL

