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1. Aanvang werken:
-De werken gebeurt pas nadat we in bezit zijn van een bestelbon of onze o erte voor akkoord is
teruggestuurd.
-Wanneer bij aanvang der werken geen schriftelijke bevestiging is ontvangen gaan wij ervan uit
dat u onze o erte stilzwijgend in al haar voorwaarden voor akkoord aanvaardt.
-Ander voorwaarden na het maken van onze o erte en die pas verschijnen in jullie bestelbon die
jullie ons overmaken na het opstellen van onze o erte, worden als onbestaand beschouwd.

2. Betalingsvoorwaarden:
-Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden ,is van rechtswege en zonder enige
voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet.
-Daarnaast is er eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaandelijk ingebrekestelling
een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15% van het nog verschuldigd bedrag, met een minimum van
100,00 euro.
-Eventuele klachten dienen schriftelijke en aangetekend binnen de 8 dagen aan onze woonplaats gestuurd
te worden met duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat zullen stellen het volledige kennis te
nemen van de zaak, Zo niet worden ze niet meer aanvaard.
-Deze o erte is enkel geldig als de werken in hun totaliteit uitgevoerd worden, Indien slecht 1 onderdeel
moet uitgevoerd worden, Wordt de prijs opnieuw bepaald en zijn de opgegeven prijzen niet van toepassing.
-Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn, Wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst per
aangetekend schrijven worden betwist.
-Al onze overeenkomsten worden zij geregeld door de Belgisch Recht. Alle geschillen die voortvloeien uit
deze overeenkomsten kunnen uitsluitend gebracht worden voor de rechtbank van koophandel te Gent,
afdeling Veurne.
3. Voorzieningen:
-400kg /m2 per seigerveld gelijkmatig verdeeld (tenzij anders vermeld op het betredingslabel).
-Max 2werkvloeren belast. (2e werkvloer 50% belast)
-Het aantal werkvloeren zoals vermeld hierboven met dubbele rugleuning en kantplanken aan de
buitenzijde op alle verdiepingen.(Eventuele dubbele leuning en kantplanken aan de binnenzijde kunnen
bijgeplaatst worden mits toeslag)
-Laddertoegangen
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-Conform de Europese norm EN 12811-1 (werkvloeren belast aan 100% van de toelaatbare belasting) Deze
belasting staat vermeld op het betredingslabel.
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-Verankeren van de steiger d.m.v. plug en ankeroog in de voeg van de gevel, herstellingen van boorgaten
zijn ten uwe laste. (wij kunnen deze op vullen, gelieve nodig silo enz… achterlaten en dit melden.
4. Concept steiger
-Wij rekenen op vlakke en horizontale ondergrond die sterk genoeg is om het eigen gewicht van steiger,
vermeerderd met de nuttige belasting te dragen.
-Extra voorzieningen voor lastspreiding zijn niet onze prijs inbegrepen.
-Indien om praktische redenen de tussenafstand tussen de werkvloer en de werkoppervlakte meer
bedraagt dan 25cm, iedereen verplicht individuele beschermingsmiddelen te gebruiken (zie ARAB)
-Een berekeningensnota of tekening kan door ons worden op gemaakt , maar zit niet verwerkt in de o erte.
Indien de opdrachtgever alsnog een tekening en/of berekening wenst kan deze op aanvraag en tegen
betaling aangeleverd worden. De prijs en duurtijd van deze tekening en/of berekeningsnota is afhankelijke
van de complexiteit en de grote van de steiger.
-Een keuring kan door ons aangevraagd worden, maar zit niet verwerkt in de o erte. Wij geven de steiger
wel vrij door onze bevoegde monteur. (dit is meestal voldoende)
-Elke wijziging aan onze steigerconstructie is zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verboden.
-Indien er onveilige situaties op/bij steiger plaats vind, is de huurder verplicht nodig maatregelen te tre en
en indien nodig de toegang tot de steiger met materieel middelen verhinderd worden, en dient ten alle tijden
de steigerbouwer schriftelijke schrijven.
-Beschadigde, vervuilde en ontbrekende materialen worden aan u in rekening gebracht.
-De veranderingspunten mogen niet worden weggenomen worden zonder schriftelijke toestemming van
Dreco-steigerbouw BVBA, Dit om stabiliteit van de steiger te vrijwaren en de constructie van de steiger
dient ongewijzigd te blijven, anderzijds onttrekt de verhuurder Dreco-steigerbouw BV zich van alle zijn
verantwoordelijkheid, Bent uw zelf verantwoordelijke voor eventuele gevolgen.
-De maximale nuttige overlast op uitbouwen bedraagt 1,5KN/m2 tenzij speci ek anders vermeld.
5. Betreden van steiger.
-De steiger mag enkel betreden worden als deze voorzien is van een betredingslabel.
-De gebruiker voert een visuele controle uit op de volledige steigerconstuctie, vooraleer hij begin
te werken op de steiger.
-De steiger word enkel betreden via de voorzien toegangsmiddelen. Deze dienen ten alle tijden vrij te
blijven.
-Bij het beklimmen van een ladder mag er geen materiaal in handen gedragen worden en de ladder wordt
steeds vastgenomen bij de laddersporten.
6. Risico bij weersomstandigheden:
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-Indien de steiger voorzien is van netten van Dreco-steigerbouw BV , Dienen bij stormweer of hevige wind
de nodig maatregelen getro en te worden om eventuele schade te voorkomen. De

ALGEMENE VOORWAARDEN

Pagina 3 van 5

klant dient de netten op te rollen of verwijderen. Bij het niet opvolgen van deze richtlijnen kan Drecosteigerbouw BV niet aansprakelijke gesteld worden voor eventuele schade.
-Indien de klant zelf netten of zeilen wil aanbrengen aan de steiger, dient hij hiervoor eerst schriftelijke
toestemming te vragen aan Dreco-steigerbouw BV. Het plaatsen van extra veranderingen punten.
-Afscherming met wind vangend onderdelen is niet toegestaan, tenzij anders vermeld op de betredinglabel.
7. Controle van steiger door de gebruiker:
-Na elke stilstand (s’morgens bij toekomen op de werf)
-Na extreme weersomstandigheden.
-Bij gewijzigde omgevingsfactoren (graafwerken, verkeer en andere)
-Bij belangrijke belastingtoename ( straalgril, afbraakpuin en andere)
-De gebruiker is verantwoordlijk voor het het onderhoud van de steiger.
8. Wijzingen van de steigersconstructie:
-Wijzingen aan de bestaande steiger mogen enkel uitgevoerd door het bedrijf die steiger heeft gemonteerd.
-Leuningen, kantplanken en vloeren mogen niet verwijderd of verplaatst worden.
9. Huur/ afmelden steiger
-De huurprijs voor maximum 28 dagen dat houdt in dat minimumprijs is voor deze steiger tot het eind der
werken voorzover deze korter zijn dan 28 dagen. Het houdt ook in dat steiger kan gedemonteerd worden
vanaf het eind van de werken ook al zijn er nog geen 28 dagen verstreken zijn.
-Deze minimumprijs en kan derhalve ook niet verminderd worden indien de periode (on)voorzien korter is.
-Afmelden gebeurd altijd schriftelijke Vai ( brief of info@dreco-steigerbouw.be)
10. Door u diensten te voorzien
-U dient in bezit te zijn van alle vergunningen en toelatingen administratief en privé zowel voor het laden en
lossen, tijdelijk stockeren van de onderdelen als het monteren en demonteren van de steiger.
-Goede toegankelijkheid voor onze monteurs en vrachtwagens.
-Voldoende plaats voor het plaatsen van de steiger en vrij van obstakels

-Eventuele kraanhulp zowel bij montage en demontage van de steiger.
Vrije

-Vrij parkeerruimte 15m voor stockeren en parkeren van vrachtwagen tijdens de montage en
demontage van de steiger.
-ABR-polis waarin alle werkzaamheden en materialen van Dreco-steigerbouw BV verzekerd zijn.
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7. Documenten
De steiger documenten (montage handleiding, instructienota enz) kan je terug vinden op
www.dreco-steigerbouw.be of kunnen schriftelijke worden aangevraagd.
De bewaking van onze structuren en materialen is gedurende de hele huurperiode ten uwen laste,
Hierdoor bent u verantwoordelijk voor het onderhoud en periodieke controles conform de artikels
van het ARAB Art444 en Art456 .
Uw dient er ook toe te zien dat steiger niet word overbelast word volgens ARAB Art 443 en Art
442.
8. Bestellingen
-Bestellingen vinden plaats per post of per e-mail: info@dreco-steigerbouw.be
-Afmelden gebeurd per post of per e-mail: info@dreco-steigerbouw.be

Bedankt voor o erte aanvraag, Hopend uw goed informeert te hebben.
Heeft uw nog vragen, helpen wij uw graag verder.

Sander Deman
Bestuurder Dreco steigerbouw BV
0493 52 92 45

Klant:
Voor akkoord:

ff

Gelieve uw bestellingen tijdig door te geven, Dit om Uw beter van dienst te zijn en alles zo
vlotte mogelijke te laten verlopen.
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Gelieve demontage en aanpassingen tijdig laten weten, zodat uw zo goed mogelijke van
dienst kunnen zijn. Indien de steiger tegen bepaald datum(eind vergunningen of grote
verlof kuststreek) demonteert moet zijn gelieve dit laten weten.

