Plaatsingsvoorwaarden
VENSTERBANKEN
Wij zijn ons ervan bewust dat een nauwgezet samenspel tussen planning, productie,
levering en uitvoering cruciaal is voor efficiënt bouwen. Onze flexibele productie- en
transportplanning zorgt voor het tijdig arriveren van het natuursteen op de bouwplaats,
zodat wachttijden van stelploegen en (ingehuurd) materieel tot het verleden behoren en
verspillingskosten worden gereduceerd.
Wij vragen u hier uw bijdrage aan te leveren door rekening te houden met de volgende
aandachtspunten:

Inmeten
1.

2.

3.
4.
5.

Inmeten kan op verzoek door Nibo Stone worden uitgevoerd. Hiervoor worden €
50,- per uur, exclusief btw en exclusief voorrijkosten in rekening gebracht. De
voorrijkosten bedragen € 0,40 per km exclusief btw en gerekend vanaf Venlo.
Reisuren worden eveneens in rekening gebracht. Indien het inmeten langer dan 1
dagdeel van 4 uur duurt, vervallen de voorrijkosten.
Het inmeten door Nibo Stone geschiedt nadat de kozijnen zijn gesteld. Indien het
stelkozijnen betreft, geeft de aannemer de positie aan in de diepte van het
stelkozijn, zodat wij de diepte van de vensterbank kunnen bepalen.
Inmeten geschiedt na het stellen van eventuele tussenwanden op kozijnen en
uittimmeringen van hoekoplossingen.
Het inmeten van woningen/appartementen geschiedt per type. Types die
repeteren worden dus niet stuk voor stuk ingemeten.
Renovatiewerken kunnen leiden tot afwijkende prijsafspraken.

Planning
1.

Uit ervaring weten we dat een steller gemiddeld ca. 50m1 natuurstenen
vensterbanken per dag in mortel plaatst. Bij gebruik van lijmkit zijn dit ca. 75m1.
Houdt hier in uw planning rekening mee. Alle gemaakte prijzen zijn dan ook
berekend op basis van volle mandagen.

Verpakking, opslag en transport
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

De vensterbanken worden afgebonden op wegwerppallets geleverd. De
vensterbanken dienen zo weinig mogelijk te worden verplaatst en dienen zo lang
mogelijk op de pallet te blijven liggen om onnodige schade te voorkomen.
Verplaats de pallets met vensterbanken alleen als de pallets nog zijn afgebonden.
Stapel geen pallets op elkaar.
Plaats te pallets horizontaal en alleen op een vlakke ondergrond, bij voorkeur op
een verhard terrein, volledig ondersteund en voldoende vrij van de ondergrond.
Bescherm de vensterbanken doeltreffend tegen vervuiling (specie, bouwvuil e.d.),
stoten en vorstschade.
Indien omstapelen van de vensterbanken noodzakelijk is, zorg ervoor dat deze om
en om gestapeld worden met steeds de zichtzijden tegen elkaar, bij voorkeur met
een schuimachtige tussenlaag, bijvoorbeeld van polystreen.
De vensterbanken dienen, zoveel mogelijk in de originele verpakking, op
maximaal 20 m van de stelplaats te worden geplaatst om het uitlopen van de
vensterbanken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Bij hoogbouw dienen de stellers gedurende de uitloopperiode volledige
beschikking te hebben over een (bouw)lift voor verticaal transport van de
natuurstenen vensterbanken.

Plaatsing
1.
2.
3.

De ruimtes waarin de vensterbanken geplaatst dienen te worden, dienen vrij te
zijn van obstakels, evenals het oppervlak waar de vensterbank geplaatst wordt.
Zorg voor een maximale stelruimte van 10 mm.
Indien de stelruimte >10mm doch max. 30mm, geldt er een toeslag van €2.00
p/10mm.

Afwerking
1.
2.

3.

Het afkitten van de vensterbanken behoort niet tot de werkzaamheden van de
steller, tenzij dit vooraf als meerwerkopdracht schriftelijk is overeengekomen.
Sommige vensterbanken zijn voorzien van een beschermfolie om het natuursteen
tijdens de bouwwerkzaamheden te beschermen. Wij adviseren u echter om dit
folie binnen 6 weken na levering van de vensterbank te verwijderen. Het
verwijderen van de beschermfolie behoort niet tot de werkzaamheden van de
steller, tenzij dit vooral als meerwerkopdracht schriftelijk is overeen gekomen.
Het afwerken van de stelruimte aan zichtzijden behoort niet tot de
werkzaamheden van de steller, tenzij dit vooral als meerwerkopdracht schriftelijk
is overeen gekomen.

Oplevering
1.

Geef vooraf aan de steller(s) aan of de oplevering van de plaatsing van de vensterbanken
per blok/per verdieping of per werk dient plaats te vinden. De steller beschikt over een
Opleveringschecklist die hij samen met u door zal lopen.

