
                                                       Belangrijk om te weten! 

Werkzaamheden: 
Bij aanvang werkzaamheden moet u aanwezig zijn om de werkzaamheden door te spreken met de verwerker(s). Ook bij 
oplevering moet u ook aanwezig zijn om samen met de verwerker(s) de uitgevoerde werkzaamheden na te lopen. Kijk 
gerust tussendoor ook nog eens naar de werkzaamheden. Hebt u vragen over de voortgang, stel ze gelijk aan de 
verwerker. Mocht u tijdens de werkzaamheden zaken willen bespreken of wijzigen vraag het dan ook direct! Tijdens de 
werkzaamheden kunnen situaties veranderen of andere inzichten ontstaan. Hebt u vragen, stel ze a.u.b.! Na oplevering 
zijn veranderingen veelal niet meer mogelijk of extra kostbaar! 
 

Schone ruimte: 
De ruimtes waar wij de werkzaamheden moeten uitvoeren moeten leeg en vrij van obstakels. Er dienen ook geen 
werkzaamheden van derden plaats te vinden in de betreffende ruimte.  
 

Ondergronden: 
Wij gaan uit van droge en vlakke wanden en/of vloeren. Twijfelt u hierover? Laat het ons weten en we komen deze 
controleren! Indien de wanden en/of vloeren niet voldoende vlak of droog zijn kan dit meerwerk (extra kosten voor u) 
en vertraging in de werkzaamheden opleveren! 
 

Vloerverwarming: 
Wanneer wij aan de werkzaamheden beginnen dient de vloerverwarming uit te staan! Het uitschakelen van uw 
vloerverwarming dient bij voorkeur 48uur voor aanvang van de werkzaamheden plaats te vinden. Het is wel mogelijk om 
24 uur na oplevering de ruimte te verwarming met een radiator of elektrische kachel. Na het verwerken van de 
vloertegels of pvc vloerstroken, mag er 6 weken lang niet worden verwarmd met de vloerverwarming.  
 

Kitwerkzaamheden: 
Standaard nemen wij het kitwerk niet mee in onze werkzaamheden. Langs de muren dient elke vloerbekleding vrij te 
blijven i.v.m. mogelijke krimp/uitzetting (werking) van de vloer moet er een ruimte vrij blijven i.v.m. werken van de 
vloer. De ruimte tussen de vloerbekleding en de muren is afhankelijk van de betreffende vloerbekleding. De ruimte 
tussen de wand en vloerbekleding kunt u mooi afwerken met plinten in verschillende vormen. 
Wij kunnen evt. wel langs dorpels en kozijnen afkitten met siliconen kit ( niet overschilderbaar) als dit niet in de offerte 
is opgenomen overleg dit dan gelijk met de verwerker. Dit kunnen wij dan voor een kleine meer prijs mee nemen.  
 

Afval: 
Verpakkingsmateriaal en afval gebruikte materialen en bouwstoffen nemen wij niet mee als dit niet in de offerte staat 
vermeld! Als particulier kunt u het afval bij de gemeente meestal gratis of tegen geringe vergoeding storten. Als bedrijf 
mogen wij niet gratis bij gemeente en zijn de kosten voor het storten van bouw- en slooptafval vele malen hoger. Wilt u 
toch hebben dat wij het afval meenemen, dan moeten wij de afvalkosten aan u doorberekenen. Afhankelijk van de 
hoeveelheid zal de meerprijs tussen € 50 en € 150 bedragen. Wilt u dat wij het afval meenemen, geef het dan bij 
aanvang of tijdens de werkzaamheden aan.  
 

Toilet: 
Tijdens onze aanwezigheid dient er een mogelijkheid te zijn om gebruik te kunnen maken van een werkend toilet. Indien 
deze niet aanwezig is huren wij een chemisch toilet en worden de kosten hiervan aan u doorberekend. Afhankelijk van 
de duur van de werkzaamheden zullen de kosten voor de huur van een chemisch toilet tussen de € 75 - € 150 liggen. 
 

Parkeren: 
Wij gaan er vanuit dat wij met de auto en de materialen voor of naast de woning kunnen komen. En als er 
parkeervergunning nodig is of parkeergeld moet worden betaald berekenen wij de kosten aan u door. 
 

Laminaat: 
Bij laminaat moet het vochtgehalte goed uit de afdekvloer zijn en de luchtvochtigheid goed zijn voor wij het kunnen 
leggen. De luchtvochtigheid moet tijdens het leggen tussen de 45 en 65 % zijn. Ook moet dit na het leggen zo blijven! 


