
LOCATIE
locatie dient aangegeven te zijn op een, uiterlijk 

één week voorafgaand aan de plaatsingsdatum, ter 
beschikking gestelde duidelijke plattegrond met maten in 
centimeters. Hiervan kan afgeweken worden als u ten tijde 
van de plaatsing zelf aanwezig bent.

 van de montagevoertuigen tot de 
plaatsingslocatie is maximaal 10 meter, over verhard 
terrein. Het terrein dient geschikt te zijn, om met 
montagevoertuigen (maximaal 20 ton) te kunnen
manoeuvreren.

montagelocatie dient vrij te zijn van obstakels 
(bouwketen, auto’s, bouwmaterialen, e.d.)

BODEMGESTELHEID
plaatsing gaan we uit van plaatsing in volle grond en/

of klinkerbestrating.
terrein dient vrij te zijn van kabels, leidingen, 

funderingen, zware klei, puin, wortels etc.
de hand van de door u ter beschikking gestelde 

leidingtekening(en) (b.v. klick melding) zal er tot plaatsing 
worden overgegaan. indien deze tekening(en) niet aan 
onze monteurs ter hand gesteld zijn of incorrect zijn wijzen 
wij elke vorm van aansprakelijkheid af.Een meerwerk
factuur volgt indien er door incorrecte tekening(en) of het 
niet nakomen van deze voorwaarde meerwerk uitgevoerd 
is.

Afwerking
herstellen van straatwerk valt onder meerwerk.

 grond wordt over het aanwezige terrein 
verspreid. indien dit niet mogelijk is, draagt de 
opdrachtgever zorg voor verwijdering van de grond.

ALGEMENE PLAATSINGVOORWAARDEN
Plaatsen van vlaggenmast(en) en toebehoren in beton

• Hoogte van de bovenzijde van de betonpoer t.o.v. de, 
ten tijde van de plaatsingswerkzaamheden aanwezige 
grondslag of straatwerk is respectievelijk + ca. 0/5 cm.

VOORBEHOUD
• indien de weersomstandigheden (vorst, harde wind 

etc.) het niet toelaten om plaatsingswerkzaamheden te 
verrichten, beroepen wij ons op de clausule: onwerkbaar
weer. Commerciële, technische schade en/of juridische 
gevolgen, die hieruit voortvloeien kunnen niet op 

vlaggenmasten verhaald worden.
• Plaatsing data en tijdstippen zijn zo strikt mogelijk. 

vlaggenmasten behoud zich echter het recht
 voor hiervan, zonder overleg vooraf, van af te wijken.
(voortgang van andere werkzaamheden en 
verkeerssituaties)

• in het geval van meerwerk of noodzakelijke extra 
werkzaamheden geef ik hierbij akkoord. De hieruit 
voortvloeiende kosten worden, op basis van nacalculatie, 
tegen de geldende uur- en km tarieven belast.

• indien u bij plaatsing aanwezig wilt zijn dient u zelf contact 
te onderhouden met onze planning. eventuele wachturen 
van onze monteurs zijn voor rekening van opdrachtgever.

• Direct nadat plaatsing gereed is, dient u of een bevoegd 
persoon voor de verrichte werkzaamheden een akkoord te 
geven, middels een handtekening en naam in blokletters. 
indien u of uw vertegenwoordiger niet (meer) aanwezig 
is/zijn beschouwen wij dit als uw akkoord.

• wacht  en reisuren als gevolg van één van bovenstaande 
punten, zal op basis van nacalculatie tegen de geldende 
uur- en kilometertarieven belast worden.

• De gebruiker dient zich te houden aan de voorschriften 
van Dr.Sticker vlaggenmasten.

Dr.Sticker 
 Het niet houden

aan deze voorschriften ontslaat
vlaggenmasten van elke schade.
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Dr.Sticker

Dr.Sticker


