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Voor de juiste verwerking van de Hectar vloeren verwijzen we naar de bijlage Werkinstructie;
De in de offerte omschreven uitgangspunten en EPS druksterktes zijn in de regel gebaseerd
op voorlopige gegevens van de Hectar constructeur op basis van een zogenaamde quickscan. De definitieve gegevens worden bepaald na opdracht en na de statische berekening van
de vloer door de Hectar constructeur. De opgave wapening of bijlegwapening is exclusief
knip- en buigverlies. Indien wordt gewerkt met standaard wapeningsmatten, in plaats van op
maat gemaakte wapening, dan zal de hoeveelheid wapening hoger uitpakken;
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor controle van de door Hectar geoffreerde
hoeveelheden en voor de goedkeuring van de statische berekeningen van de vloer door de
hoofdconstructeur en de gemeente;
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de controle van de EPS druksterktes van de
geleverde EPS randkisten en vloerplaten. Deze dienen overeen te komen met de door de
constructeur berekende waardes;
Levering oplegnokken per doos van 24 stuks, haarspelden per bundel van 30 stuks en
isolatiepluggen per doos van 50 stuks;
Losplaats is bereikbaar met een vrachtwagen van 19 meter en er is voldoende ruimte om op
de locatie met een kooiaap te lossen;
Bij levering dient iemand namens opdrachtgever aanwezig te zijn om de losplek aan te geven
of de losplek dient in overleg met Hectar te worden gemarkeerd;
Hoekkisten worden in een hoek van 45 graden gezaagd geleverd, tenzij anders vermeld;
Randkisten hebben een vaste lengtemaat van 1200mm. Passtukken worden niet geleverd.
Deze zijn met een (ketting)zaag op maat te zagen;
Dat datum van levering wordt door Hectar in overleg met opdrachtgever vastgelegd. De
levering vind plaats in de loop van de dag. Tijdslevering alleen indien dit expliciet is
overeengekomen. De meerkosten hiervoor bedragen € 80,00 excl. 21% BTW;
Indien opdrachtgever de leveringsdatum binnen 6 werkdagen voor de afgesproken
leveringsdatum wijzigt, bedragen de meerkosten hiervoor (vanwege verstoring van
productieproces en verplaatsing van de goederen in de docking area) tenminste € 300,00
excl. 21% BTW. Indien de leveringsdatum meer dan 3 weken wordt verschoven, zijn tevens
opslagkosten verschuldigd.

Aandachtspunten
- In ons tekenwerk gaan we er standaard van uit het maaiveldniveau gelijk is aan de bovenkant
van de PVC waterkerende afdekkap van de Hectar randkist;
- Hectar heeft in samenwerking met Dyckerhoff Basal een speciaal betonmengsel ontwikkeld.
We adviseren met nadruk dit Hectar mengsel met 5D Dramix staalvezels te bestellen voor
een kwalitatief hoogwaardige vloer;
- Door de betondruk kan de randkist na de stort tot 15mm naar buiten uitbuiken;
- De bovenzijde van de randkisten mogen, zolang de vloer nog niet is gestort, niet belast
worden;
- We adviseren de hoekpunten van de Hectar betonvloer met Total Station uit te zetten en te
markeren met piketten. Indien u in de bodem van de randkisten op de juiste plek een sparing
boort, kunt u de randkisten over de piketten heen leggen.
- Na opdrachtbevestiging kunnen de statische berekeningen worden ingepland zodra de
complete stukken bij Hectar zijn aangeleverd. Deze zijn: sondering en funderingsadvies, dwg
tekeningen, statische berekeningen van de hoofdconstructie of opgave van de belastingen
op de vloer (gewichtsberekening).
Pagina 1 van 2

Aanvullende leveringsvoorwaarden indien Hectar de EPS elementen uitlegd en/of de betonvloer stort
- Opdrachtgever verzorgt voor eigen rekening: elektriciteit, water, toiletvoorziening,
bouwplaatsverlichting en een afvalcontainer. Indien er geen bouwstroom voorhanden is
bedragen de eventuele meerkosten voor een aggregaat en brandstof bedragen € 38,00 per
dag;
- De betonstort kan alleen bij werkbaar weer worden uitgevoerd, volgens de voorschriften van
de betonleverancier;
- De nazorg van de betonvloer bij zeer hoge of lage temperaturen (o.m. nathouden van de
vloer na de stort of afdekken van de vloer) zijn niet bij de werkzaamheden van Hectar
inbegrepen, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen;
- Het storten en ontkisten van de eventuele stiepen of terrassen is niet inbegrepen, tenzij dit
expliciet is vermeld;
- Bouwperceel is normaal bereikbaar en de ondergrond voldoende stabiel voor vrachtwagen
en mixers tot 60 ton en betonpomp met giek van 35 meter. Eventuele rijplaten of
draglineschotten zijn niet inbegrepen;
- Indien gelost moet worden op openbare weg, zorgt opdrachtgever voor een veilige
opstelplaats. Deze opstelplaats wordt al dan niet tijdelijk voorzien van duidelijke signalering,
zodanig dat redelijkerwijs kan worden gelost zonder aanrijdingsgevaar voor machinist en/of
andere weggebruikers. Indien relevant dient de opdrachtgever tijdig zorg te dragen voor een
ontheffing of vrijstelling van een parkeerverbod op grond van het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens (RVV) voor de te gebruiken opstelplaats;
- Ondergrond vrij van obstakels, zoals leidingen, kabels, pui keien etc. En de verklaring omtrent
een kabel en leidingvrij werk tracé en/of klic melding is niet inbegrepen;
- Hectar worden schaft- en sanitaire ruimte in de directe nabijheid van de werklocatie ter
beschikking gesteld;
- Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een vlak, afgereid en met trilplaat verdicht zandbed
met een opwaartse gronddruk volgens voorschriften van de constructeur, tenminste 40 kg
per cm2 (= 400N per cm2 opwaartse gronddruk) of, bij heipalenfundatie, een vlak en afgereid
zandbed. Indien er bij aanvang van Hectar werkzaamheden oneffenheden in het zandbed
zijn, kan niet worden aangevangen met het werk en zijn we genoodzaakt wachturen in
rekening te brengen. Controle van de ondergrond door Hectar zal alleen plaatsvinden
wanneer dit schriftelijk tussen beide partijen is overeengekomen;
- Bij de uitvoering van de werkzaamheden gaan wij uit van schone grond;
- Opdrachtgever stelt op het bouwterrein een plek ter beschikking om de betonpomp te
kunnen schoonmaken, alsmede lozing van restbeton;
- Indien in de betonvloer vloerverwarming wordt opgenomen, dient deze onder druk afgeperst
te zijn voor de stort. Installateur dient ondernet voor vloerverwarming te leveren en
monteren;
- De vlakheid van de vloer voldoet standaard aan de norm NEN 2747, klasse 5;
- Hectar is nimmer verantwoordelijk voor de maatvoering van de vloer, riolering,
meterkastplaat en de vloerpeilhoogte. Deze dienen door opdrachtgever te worden
gecontroleerd;
- Schade als gevolg van klimatologische omstandigheden zijn niet voor rekening en risico van
Hectar. Desgewenst kunnen we het Meteo-rapport voor u opvragen. De kosten hiervan
bedragen € 40,00 per rapportage. Gebreken die zich in later stadium openbaren en het
gevolg zijn van klimatologische omstandigheden voor, tijdens of na het uitvoeren van het
werk vallen buiten onze garantie. Dit geldt tevens voor scheurvorming en verontreiniging die
in de gebruikte betonmortel aanwezig was en zich later aan het oppervlak openbaart. Het
nathouden van de pas gestorte vloer bij hoge buitentemperaturen is niet inbegrepen.
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