Cementdekvloeren
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1
Deze voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de offerte en de daaruit
voortvloeiende opdracht, alsmede met de overige op de offerte en opdracht van toepassing
verklaarde (algemene) voorwaarden.

Artikel 2. Bepalingen
2.1
De ondervloerhoogte wordt door opdrachtgever - al dan niet in overleg met Brugmans
Groep BV bij opdracht of uitvoering vastgesteld. Eventuele afwijking van de dikte(s) van de
gerealiseerde cementdekvloeren ten opzichte van de dikte(s) zoals aangegeven in de opdracht,
wordt door Brugmans Groep BV verrekend op basis van verwerkte hoeveelheden grondstoffen
(in m3).
2.2
Voorafgaand aan het aanbrengen van de cementdekvloeren keurt Brugmans Groep BV
de kwaliteit van de ondervloeren. Indien Brugmans Groep BV van mening is dat de kwaliteit
van de ondervloeren onvoldoende is dan dient opdrachtgever ruim vóór de geplande startdatum
de kwaliteit van de ondervloeren te verbeteren.
2.3
Opdrachtgever stelt de peilmaten eenmalig vast en geeft deze eenduidig aan Brugmans
Groep BV door. Opdrachtgever dient dit peil in iedere ruimte aan te geven.

Artikel 3. Uitvoeringscondities – door opdrachtgever te verzorgen
3.1
De betonnen ondergrond dient, indien deze op een zandbed is aangebracht, op een
gesloten vocht-afsluitende folie te liggen ter voorkoming van vochtproblemen op een later
tijdstip.
3.2
Het oppervlak van de betonnen ondergrond dient ruw te zijn en vrij van cementhuid,
zodat een goede aanhechting van de cementdekvloer tot stand kan komen. Indien nodig dient
de ondergrond gestraald of gebouchardeerd te zijn. Indien de ondergrond door Brugmans Groep
BV applicatie-gereed gemaakt moet worden gelden meerprijzen.
3.3
De minimale dagproductie is 300 m2; indien door bepalingen en/of beperkingen van de
zijde van opdrachtgever deze productie niet gehaald kan worden gelden meerpijzen.
3.4
De cementdekvloer zal norm-vlak worden aangebracht; indien de cementdekvloer van
afschot moet worden voorzien gelden meerprijzen.
3.5

De ondergrond dient vloeimortel dicht te zijn.

3.6
Het gebouw waarin de cementdekvloer wordt aangebracht dient vorstvrij en glas- en
winddicht te zijn ter voorkoming van het loslaten van de cementdekvloer van de betonnen
ondergrond.
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3.7
Overeenkomstig de bepalingen van de CAO Afbouw dient de werkplek in de periode van
1 september tot 1 mei wind- en waterdicht te zijn, wat inhoudt dat de werkplek in zijn geheel
rondom met glas of met een ander licht doorlatend materiaal dichtgemaakt behoort te zijn.
3.8
Het plaatsen van alle voorzieningen in de vloer dient vóór het aanbrengen van de
cementdekvloer te geschieden, waarbij de uitsparingen met beton aangestort moeten worden
en de voorzieningen dusdanig afgedekt behoren te worden dat de deksels duidelijk boven de
hoogte van de cementdekvloer uitkomen.
3.9
Indien de voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.8 pas na het maken van de
cementdekvloer worden aangebracht, is dit voor zorg en rekening van opdrachtgever.
3.10
Eventuele leidingen dienen bij cementdekvloeren minimaal op iedere 80/100 centimeter
te zijn vastgezet. De dekking over de leidingen én over de punten waar de leidingen zijn
vastgezet behoort minimaal 3,5 centimeter te zijn.
3.11

Wanden en opstanden moeten ter voorkoming van vervuiling te zijn beschermd.

Artikel 4. Voorzieningen – door opdrachtgever te verzorgen
4.1
De locatie dient goed bereikbaar te zijn en te blijven voor de vrachtwagen, alsmede voor
de aan- en afvoer van materiaal en materieel.
4.2
Stromend water, minimaal 4 m3 per uur, moet beschikbaar zijn binnen een bereik van 50
meter van de opstelplaats
4.3
Afvalcontainers voor papier-, plastic- en bouwafval behoren aanwezig te zijn en voor vrij
gebruik te staan voor Brugmans Groep BV.
4.4

De locatie waar de cementdekvloeren worden aangebracht moet goed verlicht zijn.

4.5
De locatie waar de cementdekvloeren worden aangebracht dient goed afgezet te zijn
waarbij met name valgevaren worden voorkomen. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden
mag de locatie niet door derden worden betreden.
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Artikel 5. Oplevering, ingebruikname en garantie
5.1
Het moment waarop cementdekvloeren in gebruik genomen kunnen worden is voor een
groot deel afhankelijk van de voorgenomen of verwachte verkeersbelasting. Daarnaast wordt
het tijdstip waarop de vloeren kunnen worden belast mede bepaald door klimatologische
omstandigheden. Indien geen nadere informatie door Brugmans Groep BV is gegeven mag de
ingebruikname worden bepaald aan de hand van onderstaande tabel:
Periode gerekend vanaf aanvang
nabehandelingstijd 1)
0 dagen tot en met 4 dagen
5 dagen tot en met 7 dagen

Maximaal toelaatbare verkeersbelasting en
gebruik
geen enkele vorm van belasting
licht voetgangersverkeer
lichte transportmiddelen en/of
vanaf 8 dagen
bouwwerkzaamheden
als tenminste 70% van de vereiste
volledige belasting door verkeer waarvoor de
druksterkte is bereikt 2)
cementdekvloer is ontworpen
1) De aangegeven perioden gelden bij een omgevingstemperatuur van 10 ⁰C tot 20 ⁰C.
Bij hogere omgevingstemperaturen en met een gunstige nabehandelingsmethode zijn
kortere perioden mogelijk. Bij lagere temperaturen is er meer tijd nodig voordat de
vloer (gedeeltelijk) in gebruik kan worden genomen.
2) Aan de hand van een test (uit te voeren door Brugmans Groep BV) kan een indruk
worden verkregen van de periode die nodig is om ten minste 70% van de uiteindelijke
druksterkte te bereiken.

5.2
Enkel indien opdrachtgever zich gehouden heeft aan bovengenoemde voorwaarden ten
aanzien van de belasting van de cementdekvloeren gelden de garantiebepalingen.
5.3
Indien herstel van eventuele gebreken aan de cementdekvloeren door opdrachtgever of
door derden plaatsvindt, vervallen alle (garantie-)aanspraken. Tevens is Brugmans Groep BV
nimmer gehouden tot het vergoeden van enige kosten van het herstel door derden of daaruit
voortvloeiende kosten.
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Anhydrietgietvloeren
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1
Deze voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de offerte en de daaruit
voortvloeiende opdracht, alsmede met de overige op de offerte en opdracht van toepassing
verklaarde (algemene) voorwaarden.

Artikel 2. Bepalingen
2.1
De ondervloerhoogte wordt door opdrachtgever - al dan niet in overleg met Brugmans
Groep BV bij opdracht of uitvoering vastgesteld. Eventuele afwijking van de dikte(s) van de
gerealiseerde anhydrietgietvloeren ten opzichte van de dikte(s) zoals aangegeven in de
opdracht, wordt door Brugmans Groep BV verrekend op basis van verwerkte hoeveelheden
grondstoffen (in m3).
2.2
Voorafgaand aan het aanbrengen van de anhydrietgietvloeren keurt Brugmans Groep
BV de kwaliteit van de ondervloeren. Indien Brugmans Groep BV van mening is dat de kwaliteit
van de ondervloeren onvoldoende is dan dient opdrachtgever ruim vóór de geplande startdatum
de kwaliteit van de ondervloeren te verbeteren.
2.3
Opdrachtgever stelt de peilmaten eenmalig vast en geeft deze eenduidig aan Brugmans
Groep BV door. Opdrachtgever dient dit peil in iedere ruimte aan te geven.

Artikel 3. Uitvoeringscondities – door opdrachtgever te verzorgen
3.1
Het oppervlak van de betonnen ondergrond dient ruw te zijn en vrij van cementhuid,
zodat een goede aanhechting van de anhydrietgietvloer tot stand kan komen. Indien nodig
dient de ondergrond gestraald of gebouchardeerd te zijn. Indien de ondergrond door Brugmans
Groep BV applicatie-gereed gemaakt moet worden gelden meerprijzen.
3.2
De minimale dagproductie is 900 m2; indien door bepalingen en/of beperkingen van de
zijde van opdrachtgever deze productie niet gehaald kan worden gelden meerpijzen.
3.3

De ondergrond dient vloeimortel dicht te zijn.

3.4
Het gebouw waarin de anhydrietgietvloer wordt aangebracht dient vorstvrij en wateren winddicht te zijn ter voorkoming van het loslaten van de anhydrietgietvloer van de
betonnen ondergrond.
3.5
Overeenkomstig de bepalingen van de CAO Afbouw dient de werkplek in de periode van
1 september tot 1 mei tochtvrij te zijn, wat inhoudt dat de werkplek in zijn geheel rondom met
glas of met een ander licht doorlatend materiaal dichtgemaakt behoort te zijn.
3.6
Het plaatsen van alle voorzieningen in de vloer dient vóór het aanbrengen van de
anhydrietgietvloer te geschieden, waarbij de uitsparingen met beton aangestort moeten worden
en de voorzieningen dusdanig afgedekt behoren te worden dat de deksels duidelijk boven de
hoogte van de anhydrietgietvloer uitkomen.
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3.7
Indien de voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.6 pas na het maken van de
anhydrietgietvloer worden aangebracht, is dit voor zorg en rekening van opdrachtgever.
3.8
Eventuele leidingen dienen bij anhydrietgietvloeren minimaal op iedere 40/50
centimeter te zijn vastgezet. De dekking over de leidingen én over de punten waar de leidingen
zijn vastgezet behoort minimaal 25 millimeter te zijn.
3.9
Wanden en opstanden moeten ter voorkoming van vervuiling door aannemer te zijn
beschermd.

Artikel 4. Voorzieningen – door opdrachtgever te verzorgen
4.1
De locatie dient goed bereikbaar te zijn en te blijven voor de vrachtwagen, alsmede voor
de aan- en afvoer van materiaal en materieel. Zie opstelplan in werkplan.
4.2
Stromend water, minimaal 4 m3 per uur, moet beschikbaar zijn binnen een bereik van 50
meter van de opstelplaats.
4.3
Afvalcontainers voor papier-, plastic- en bouwafval behoren aanwezig te zijn en voor vrij
gebruik te staan voor Brugmans Groep BV.
4.4

De locatie waar de anhydrietgietvloeren worden aangebracht moet goed verlicht zijn.

4.5
De locatie waar de anhydrietgietvloeren worden aangebracht dient goed afgezet te zijn
waarbij met name valgevaren worden voorkomen. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden
mag de locatie niet door derden worden betreden.
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Artikel 5. Oplevering, ingebruikname en garantie
5.1
Het moment waarop anhydrietgietvloeren in gebruik genomen kunnen worden is voor
een groot deel afhankelijk van de voorgenomen of verwachte verkeersbelasting. Daarnaast
wordt het tijdstip waarop de vloeren kunnen worden belast mede bepaald door klimatologische
omstandigheden. Indien geen nadere informatie door Brugmans Groep BV is gegeven mag de
ingebruikname worden bepaald aan de hand van onderstaande tabel:
Periode gerekend vanaf aanvang
nabehandelingstijd 1)
0 dagen tot en met 4 dagen
5 dagen tot en met 7 dagen

Maximaal toelaatbare verkeersbelasting en
gebruik
geen enkele vorm van belasting
licht voetgangersverkeer
lichte transportmiddelen en/of
vanaf 8 dagen
bouwwerkzaamheden
als tenminste 70% van de vereiste
volledige belasting door verkeer waarvoor de
druksterkte is bereikt 2)
anhydrietgietvloer is ontworpen
1) De aangegeven perioden gelden bij een omgevingstemperatuur van 10 ⁰C tot 20 ⁰C.
Bij
hogere omgevingstemperaturen en met een gunstige nabehandelingsmethode zijn
kortere perioden mogelijk. Bij lagere temperaturen is er meer tijd nodig voordat de
vloer (gedeeltelijk) in gebruik kan worden genomen.
2) Aan de hand van een test (uit te voeren door Brugmans Groep BV) kan een indruk
worden verkregen van de periode die nodig is om ten minste 70% van de uiteindelijke
druksterkte te bereiken.

5.2
Enkel indien opdrachtgever zich gehouden heeft aan bovengenoemde voorwaarden ten
aanzien van de belasting van de anhydrietgietvloeren gelden de garantiebepalingen.
5.3
Indien herstel van eventuele gebreken aan de anhydrietgietvloer door opdrachtgever of
door derden plaatsvindt, vervallen alle (garantie-)aanspraken. Tevens is Brugmans Groep BV
nimmer gehouden tot het vergoeden van enige kosten van het herstel door derden of daaruit
voortvloeiende kosten.
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Projectstoffering
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1
Deze voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de offerte en de daaruit
voortvloeiende opdracht, alsmede met de overige op de offerte en opdracht van toepassing
verklaarde (algemene) voorwaarden.

Artikel 2. Bepalingen
2.1
De kwaliteit van de ondergrond dient geschikt te zijn voor de gebruikstoepassing van
het af te werken vloerdeel. Nadrukkelijk wordt gesteld dat Brugmans Groep de kwaliteit, de
constructie, de afwerking en de vlakheid van de ondergrond voorafgaande aan het aanbrengen
van de vloerbedekking niet controleert aangezien deze aspecten niet binnen de
verantwoordelijkheid vallen van Brugmans Groep. Opdrachtgever is derhalve volledig
verantwoordelijk voor de kwaliteit, de constructie, de afwerking en de vlakheid van de
ondergrond.

Artikel 3. Uitvoeringscondities
3.1
De vloerbedekking volgt de ondergrond zonder de vlakheid wezenlijk te beïnvloeden.
Brugmans Groep gaat er vanuit dat de ondergrond voldoet aan de uiteindelijke door/voor
opdrachtgever en/of gebruiker verlangde vlakheideis. Voor wat betreft de vlakheidnorm
verwijst Brugmans Groep naar de norm NEN 2747:2001. Brugmans Groep gaat er vanuit dat de
ondergrond aan de eisen van de eindgebruiker voldoet. Brugmans Groep controleert de vlakheid
van de ondergrond derhalve niet en zal, met uitzondering van ‘in het oog springende’,
opvallende, visuele imperfecties, geen correcties doorvoeren.
3.2

Indien de ondergrond geëgaliseerd dient te worden gelden meerprijzen.

3.3
Gebreken en/of schades aan de ondergrond worden door Brugmans Groep hersteld tegen
meerprijzen, gebaseerd op manuren en verbruikte materialen.
3.4
De ondergrond moet tijdens en na het aanbrengen van de vloerbedekking voldoende
droog zijn en blijven. Tevens dient de ondergrond voldoende vorm- en drukvast te zijn. Door
toestemming te geven voor het leggen van de vloerbedekking verklaart opdrachtgever dat aan
deze voorwaarden wordt voldaan en neemt opdrachtgever hiervoor de volle
verantwoordelijkheid.
3.5
Voor ondergronden die bestaan uit beton/zand cement dekvloeren mag, voordat de
vloerbedekking wordt aangebracht, het vochtpercentage niet meer bedragen dan het percentage
dat door de wijze van verlijming van de vloerbedekking op de ondervloer wordt bepaald. Dit
percentage wordt voor aanvang van de werkzaamheden projectspecifiek exact vastgesteld.
Voor ondergronden die bestaan uit anhydriet dekvloeren en/of andere ondergronden gelden
andere percentages, die eveneens projectspecifiek worden bepaald.
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3.6
Toetreding van vocht tijdens en gedurende de levensduur van de vloerbedekking mag
niet plaatsvinden. Brugmans Groep is niet verantwoordelijk voor schades aan de
vloerbedekking door vochttoetreding, op welke wijze dan ook veroorzaakt. Onder schades
worden onder andere verstaan blazen, blaren, scheuren, schimmels in en/of het loskomen van
de vloerbedekking.
3.7
De ruimten waarin de vloerbedekking gelegd moet worden dienen glas- en
Winddicht te zijn. De temperatuur in de ruimten en de temperatuur van de ondergrond dienen
minimaal 17 ⁰C te zijn. Dit geldt ook voor de ruimten waar de vloerbedekking voor verwerking
opgeslagen wordt.
3.8
Vóór het aanbrengen van de vloerbedekking dient de eventueel in de ondergrond
opgenomen vloerverwarming geleidelijk tot zijn volle vermogen te worden ingeschakeld,
alsmede weer uit bedrijf
te worden gehaald. Hierdoor wordt het risico op krimpscheuren in de ondergrond verkleind.
Voor het opstoken en afkoelen van de ondergrond wordt verwezen naar richtlijn BA - 2.1 van
het Bedrijfschap Afbouw.
3.9
De ondergrond dient door opdrachtgever bij aanvang van de werkzaamheden droog,
stofvrij
en vrij van verontreinigingen opgeleverd te worden. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden
mogen
geen obstakels door derden in de ruimten geplaatst te zijn of geplaatst te worden.
3.10
Betonnen ondergronden en zand cement dekvloeren moeten vrij zijn van cementhuid
en/of andere verontreinigingen. Er mag niet zijn nagepoederd met cementpoeder.
3.11
Anhydriet dekvloeren dienen vrij te zijn van een eventueel gevormde
(calciumcarbonaat)huid en/of verontreinigingen. De eventueel ontstane
(calciumcarbonaat)huid dient na doorharding van de ondergrond door
middel van schuren door opdrachtgever verwijderd te zijn. De anhydriet dekvloer moet door
opdrachtgever applicatiegereed te worden aangeboden.
3.12
In het oppervlak van de ondergrond uitstekende kunststof- en/of staalvezels moeten
vóór het aanbrengen van de vloerbedekking door opdrachtgever verwijderd te zijn.
3.13
De ruimten waarin de vloerbedekking dient te worden gelegd dienen voor de duur van
de werkzaamheden vrij te zijn voor Brugmans Groep; gedurende deze tijd mogen derden deze
ruimten niet betreden en mogen geen andere werkzaamheden (bijvoorbeeld door derden) in die
ruimten worden uitgevoerd. Indien de ruimten wél door derden worden betreden en/of door
derden wél werkzaamheden in de ruimten worden uitgevoerd is Brugmans Groep gevrijwaard
van alle mogelijke gevolgen en schaden.
3.14
De werkzaamheden dienen ononderbroken en in één fase te moeten kunnen worden
uitgevoerd; indien dit niet het geval is gelden meerprijzen.
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Artikel 4. Voorzieningen
4.1
De locatie dient goed en vrij bereikbaar te zijn en te blijven voor aan- en afvoer van
materiaal en materieel. Bedrijfswagens dienen binnen een straal van 200 meter van de
werklocatie vrij van kosten geparkeerd te kunnen worden, indien dit niet het geval is zullen de
kosten verrekenbaar zijn.
4.2
Opdrachtgever dient - vrij van verrekening van kosten - de verticale transporten
mogelijk te maken, bijvoorbeeld middels een kraan of een lift. Indien deze faciliteiten niet ter
beschikking staan van Brugmans Groep gelden meerprijzen.
4.3
Stromend water en stroom (220 Volt) dienen beschikbaar te zijn binnen een bereik
van 50 meter van de locatie waar de vloerbedekking aangebracht wordt.
4.4

De ruimte waar de vloerbedekking aangebracht wordt moet goed verlicht zijn.

Artikel 5. Overige voorzieningen
5.1
Een geconditioneerde kleed- en wasruimte en een geconditioneerde schaftgelegenheid
dienen aanwezig te zijn en vrij ter beschikking te staan voor Brugmans Groep.
5.2
Afvalcontainers voor papier-, plastic- en bouwafval moeten door opdrachtgever op de
werklocatie ter beschikking worden gesteld voor vrij gebruik door Brugmans Groep.
5.3
De locatie waar de vloerbedekking dient te worden aangebracht moet door
opdrachtgever goed afgezet zijn ter voorkoming van valgevaren. De afzetting dient zodanig te
zijn dat tijdens uitvoering van de werkzaamheden de locatie niet door derden betreden kan
worden.

Artikel 6. Verrekening
6.1
Prijsopgaven zijn gemaakt op basis van tekeningen; indien in het werk meer vierkante meters
dienen te worden verwerkt zal verrekening op basis van het werkelijke aantal gelegde
vierkante meters plaatsvinden.

Artikel 7. Garantie
7.1
Op de vloerbedekking gelden de garantiebepalingen van de fabrikant van de
vloerbedekking.
7.2
Op de vloerbedekking zijn de garantiebepalingen enkel van toepassing indien vanaf de
aanvang van de werkzaamheden tot aan oplevering van de werkzaamheden de ruimten niet
door derden zijn betreden.
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Parket
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1
Deze voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de offerte en de daaruit
voortvloeiende opdracht, alsmede met de overige op de offerte en opdracht van toepassing
verklaarde (algemene) voorwaarden.

Artikel 2. Bepalingen
2.1
De kwaliteit van de ondergrond dient geschikt te zijn voor de gebruikstoepassing van
het af te werken vloerdeel. Nadrukkelijk wordt gesteld dat Brugmans Groep de kwaliteit, de
constructie, de afwerking en de vlakheid van de ondergrond voorafgaande aan het aanbrengen
van de vloerbedekking niet controleert aangezien deze aspecten niet binnen de
verantwoordelijkheid vallen van Brugmans Groep. Opdrachtgever is derhalve volledig
verantwoordelijk voor de kwaliteit, de constructie, de afwerking en de vlakheid van de
ondergrond.

Artikel 3. Uitvoeringscondities
3.1

De ruimten zijn leeg en geheel tot de beschikking van Brugmans Groep.

3.2
Michels Parketvloeren gaat ervan uit dat de ondergrond voldoet aan de uiteindelijke
door/voor opdrachtgever en/of gebruiker verlangde vlakheideis. Voor wat betreft de
vlakheidnorm verwijst Brugmans Groep naar de norm NEN 2747 vlakheidstabel 2A. Brugmans
Groep gaat ervan uit dat de ondergrond aan de eisen van de eindgebruiker voldoet. Brugmans
Groep controleert de vlakheid van de ondergrond derhalve niet en zal, met uitzondering van ‘in
het oog springende’ opvallende, visuele imperfecties, geen correcties doorvoeren.
3.3

Indien de ondergrond geëgaliseerd moet worden gelden er meerprijzen.

3.4
Gebreken en/of schades aan de ondergrond worden door Brugmans Groep hersteld tegen
meerprijzen gebaseerd op manuren en verbruikte materialen.
3.5
De ruimten waarin het Parket gelegd moet worden dienen glas- en winddicht te zijn. De
temperatuur in de ruimten dienen voor, tijdens en na het leggen 15°C te zijn. De
luchtvochtigheid in de ruimten dienen voor, tijdens en na het leggen minimaal 45% en
maximaal 65% te zijn. Dit geldt ook voor de ruimten waar het parket voor verwerking in
opgeslagen wordt.
3.6

De restvocht voor het leggen van parket mag maximaal zijn:
Zandcementdekvloeren:
2% met Carbidmeting gemeten
1% met vloerverwarming
Anhydrietvloeren
0.5%
0.2% met vloerverwarming.

Algemene Voorwaarden | Brugmans Groep | Projectstoffering – Anhydrietgietvloeren –
Cementdekvloeren – PU gietvloeren - Parket | versie 2021

Artikel 4. Voorzieningen
4.1
De locatie dient goed en vrij bereikbaar te zijn en te blijven voor aan- en afvoer van
materiaal en materieel. Bedrijfswagens dienen binnen een straal van 200 meter van de
werklocatie vrij van kosten geparkeerd te kunnen worden, indien dit niet het geval is zullen de
kosten verrekent worden.
4.2
Opdrachtgever dient – vrij van verrekening van kosten – de verticale transporten
mogelijk te maken, bijvoorbeeld middels een kraan of een lift. Indien deze faciliteiten niet ter
beschikking staan van Brugmans Groep gelden meerprijzen.
4.3
Stromend water en stroom (220 Volt) dienen beschikbaar te zijn binnen een bereik van
50 meter van de locatie waar de parketvloer aangebracht wordt.
4.4

De ruimte waar de parketvloer aangebracht wordt moet goed verlicht zijn.

Artikel 5. Overige voorzieningen
5.1
Een geconditioneerde kleed- en wasruimte en een geconditioneerde schaftgelegenheid
dienen aanwezig te zijn en vrij ter beschikking te staan voor Brugmans Groep.
5.2
Afvalcontainers voor papier-, plastic- en bouwafvalmoeten door opdrachtgever op de
werklocatie ter beschikking worden gesteld voor vrij gebruik door Brugmans Groep. Chemisch
afval zal door Brugmans Groep worden afgevoerd.
5.3
De locatie waar de parketvloer dient te worden gelegd moet door opdrachtgever goed
afgezet zijn ter voorkoming van valgevaren. De afzetting dient zodanig te zijn dat tijdens
uitvoering van de werkzaamheden de locatie niet door derden betreden kan worden.

Artikel 6. Verrekening
6.1
Prijsopgaven zijn gemaakt op basis van tekeningen; indien in het werk meer vierkante
meters dienen te worden verwerkt zal verrekening op basis van het werkelijke aantal gelegde
vierkante meters plaatsvinden.
6.2
Stagnatie en meerwerk op regie €49,50 exclusief BTW per manuur. Dit bedrag is
exclusief materiaalkosten en reiskosten.

Artikel 7. Garantie
7.1
De door Brugmans Groep te leveren parketvloeren voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en
waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
7.2
Brugmans Groep geeft 3 jaar garantie op het materiaal en legkosten. Op de afwerking
geld een garantietermijn van 1 jaar, mits er aan artikel 7.4 wordt voldaan.
7.3
Op de parketvloeren zijn de garantiebepalingen enkel van toepassing indien vanaf de
aanvang van de werkzaamheden tot aan oplevering van de werkzaamheden de ruimten niet
door derden zijn betreden.
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7.4
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien er een gebrek ontstaat door
onderhoud die door opdrachtgever of een derde partij wordt gepleegd. Of wanneer
opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht dan wel getracht heeft dit te doen.

Kunststofgietvloeren
➢

De door ons aan te brengen kunststofvloer zal vloervolgend worden aangebracht. Wanneer er
geen of te weinig afschot in zit, zullen we dit in overleg, voor zover we kunnen, verbeteren. Wij
zijn niet verantwoordelijk wanneer er water op de vloer blijft staan.

➢

De ondervloer dient schoon en droog te worden opgeleverd.

➢

Een kunststofvloer heeft een RAL-kleur of NCS kleur, maar deze zal door verschillende vulstoffen
en toevoegingen licht afwijken van de uitgekozen RAL-kleur of NCS kleur. Wanneer wij de vloer
afcoaten in kleur is de betreffende RAL-kleur of NCS kleur beter haalbaar.

➢

Door zonlicht of chemische invloeden is het mogelijk dat er verkleuring optreedt.

➢

Meer of minder vierkante meters zullen worden verrekend.

➢

Belastbaarheid bij 20°C van systeem: na 24 uur licht verkeer; na 48 uur volledig verkeer; na 7
dagen belastbaar met vloeistoffen.

➢

De schijnvoegen en dilataties zullen we, indien opdracht hiervoor, repareren en afdichten, zodat
een strak oppervlak ontstaat, zonder naden. Het is mogelijk dat deze door
temperatuurverschillen weer gaan scheuren, waardoor de vloeistofdichtheid van de vloer niet
meer intact is en gerepareerd moet worden. De kosten hiervoor zullen dan in rekening worden
gebracht.

➢

Afhankelijk van de kleur is een gietvloer in meer of mindere mate altijd krasgevoelig.

➢

Bij tegels als ondergrond, kunnen voegen in mindere mate zichtbaar blijven.

➢

Bij deze systemen is het mogelijk i.v.m. laagdikte dat de contouren van eventueel grote
hoogteverschillen in de ondergrond zich aftekenen in de vloer. Wij zullen dit tot een minimum
proberen te beperken. De door ons aan te brengen kunststofvloer is een industriële
vloertoepassing, die een esthetische uitstraling kan hebben. Deze mag door handmatige en
intensieve verwerking van materialen, ondanks uiterste aandacht bij het aanbrengen hiervan,
hierop niet beoordeeld worden. Wij doen ons uiterste best om een zo optimaal mogelijk resultaat
te behalen. Er is echter altijd een kleine kans dat er bijv. een vliegje of iets dergelijks in de vloer
komt. Dit valt buiten onze verantwoordelijkheid.

➢

De geoffreerde prijs is gebaseerd op RAL-kleuren uit categorie 1.
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Brugmans Groep Natural Concrete | Brugmans Groep Cemcolori:
Applicatievoorwaarden en verwerkingsomschrijving
BG Natural Concrete is een zeer hoogwaardige, cementgebonden vloeimortel voor toepassingen
binnenshuis. Die mits aan de applicatievoorwaarden voldaan wordt, als eindafwerking kan dienen. De
vloer heeft een industriële uitstraling en zal slagen en vlekken hebben nadat deze is aangebracht
(betonlook). Na 28 dagen zal de vloer zijn eind druktsterkte bereikt hebben.
Algemeen:
Verwerkingstempratuur minimaal 15 graden, voorkom altijd tocht en invallend en/ of direct zonlicht.
Diepteverschil van plaats tot plaats kan leiden tot verschillende afbinding met kleurverschil al resultaat.
BG Natural Concrete is grotendeels opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen. Hierdoor kunnen tijdens het
aanbrengen, maar ook later, kleur verschillen ontstaan. Dit is op geen enkele wijze te voorkomen.
Vloerverwarming dient voor het aanbrengen van de BG Natural Concrete uitgeschakeld te zijn, na
plaatsing kan de vloerverwarming weer opgestookt worden volgens het opstookprotocol.
Dilatatie:
Wanneer het een groter oppervlakte betreft en bij zwaar verkeer / zware belasting op de vloer dient om
de 150m² gedilateerd te worden. in geval van huiselijk gebruik kan tot aan 300m² zonder dilatatie
gewerkt worden. Constructieve dilataties dienen altijd gevolgd te worden.
Wanneer u kiest voor Brugmans Groep Natural Concrete of Brugmans Groep Cemcolori, kiest u voor:
-

Een vloer met een natuurlijke uitstraling
Een vloer met een hoge drukvastheid
Een vloer die egaal is qua consistentie
Een vakkundig aangebracht en afgewerkte vloer
Een vloer waarin tekening zit: dit is afhankelijk van de wijze van aanbrengen.
Overleg dus goed van te voren met de applicatuur welk effect u ongeveer verwacht

-

Na het aanbrengen van de topcoat (eindlaag) zullen er mogelijk rolbanen zichtbaar zijn, deze
vervagen naar verloop van tijd.

Houdt u ook rekening met de volgende eigenschappen:
-

Een vloer welke exact dezelfde kleur heeft als het monster dat u gezien heeft. De natuurlijke
grondstoffen die worden gebruikt, kunnen voor kleurafwijkingen zorgen
Een krasvaste vloer. Door puntbelasting kunnen krassen ontstaan, pas uw meubels aan op de vloer,
door ze te voorzien van bescherming aan de poten.
Een vloer 100% scheurvrij is en blijft. Cement is een natuur product en heeft de eigenschap om te
krimpen, hierdoor kunnen scheuren ontstaan bij hoeken, kolommen en doorgangen.

Na applicatie:
De vloer mag na 48 uur droging pas afgedekt worden met een dampdoorlatend materiaal.

Algemene Voorwaarden | Brugmans Groep | Projectstoffering – Anhydrietgietvloeren –
Cementdekvloeren – PU gietvloeren - Parket | versie 2021

