Montagevoorwaarden LBG Ulft BV
Deze voorwaarden zijn van toepassing op werkzaamheden die op de bouwplaats van de
opdrachtgever worden uitgevoerd door medewerkers van LBG Ulft BV of medewerkers van het
montagebedrijf dat door LBG Ulft BV wordt ingehuurd.
Voor zover niet in deze voorwaarden beschreven gelden bepalingen zoals beschreven in de meeste
actuele versie van de Metaalunievoorwaarden.
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Montage wordt volgens overeenkomst uitgevoerd.
Werkzaamheden worden uitgevoerd onder dekking van de (CAR-)verzekering van de
(hoofd-)opdrachtgever.
In de overeenkomst wordt duidelijk omschreven wat tot de opdracht behoort, begeleid
met een duidelijke tekening, en tegen welke prijs.
Montagemedewerkers dragen tijdens aanwezigheid op de bouwlocatie hun VCA-certificaat
en identiteitsbewijzen bij zich.
Montageploeg houdt zich aan de op de bouw geldende (veiligheids-) voorschriften.
Montageploeg maakt gebruik van eigen gereedschap en van zelf meegebrachte
persoonlijke beschermingsmiddelen.
Indien overeengekomen maakt montageploeg gebruik van eigen kraan.
Bevestigingsmiddelen worden met het staal meegeleverd.
Opdrachtgever levert voorzieningen aan zoals gas, water en elektra, voor zover benodigd.
Montageploeg wordt in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van sanitaire
voorzieningen op de bouwplaats.
Montageploeg draagt zelf zorg voor schaftvoorzieningen.
Werkzaamheden die buiten de opdracht vallen, worden uitsluitend na schriftelijke
overeenkomst uitgevoerd.
Meerwerk wordt verrekend tegen de overeengekomen tarieven.
Opdrachtgever draagt zorg voor een ongestoorde voortgang van de
montagewerkzaamheden.
Indien montagewerkzaamheden niet ongestoord kunnen plaatsvinden, wordt de
opdrachtgever direct op de hoogte gebracht. Er wordt dan overlegd of de montage wordt
uitgesteld danwel dat er gewacht wordt tot de montage kan worden hervat. Verstoring
van de montage komt voor rekening van de opdrachtgever.
Bij afwijkingen in het staal ten opzichte van de tekening, wordt direct contact opgenomen
met de leverancier van het staal voor overleg.
Aan het eind van de montage tekent de bevoegde contactpersoon van de opdrachtgever
de urenbonnen af van de montagemedewerkers. Bij meerwerk wordt duidelijk vermeld dat
het meerwerk gaat. Indien nodig worden gebruikte materialen ook op de urenbonnen
vermeld. De getekende urenbonnen worden met de factuur meegestuurd.
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