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Uitvoeringsvoorwaarden afhangen deuren

Artikel 1.
1.
a.

b.
c.
d.
e.
f.

Geldigheid van deze uitvoeringsvoorwaarden afhangen deuren:
Deze uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten m.b.t. het afhangen
van deuren, in combinatie met de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg
onder dossiernummer 14097853, aangegaan door:
Kissen Timmerwerken
Chrysantstraat 9
6002 TJ Weert
KvK nummer: 14097853
Hierna te noemen opdrachtnemer.
Onder uitvoeringsvoorwaarden wordt verstaan deze uitvoeringsvoorwaarden afhangen deuren van opdrachtnemer.
Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht
wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.
Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de uitvoeringsvoorwaarden afhangen
deuren en de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
Afwijkingen van deze uitvoeringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze uitvoeringsvoorwaarden afhangen deuren in contracten met
consumenten indien deze uitvoeringsvoorwaarden afhangen deuren een inbreuk maken of afbreuk doen aan de
wettelijke rechten van de consument.

Artikel 2.
2.

Opdrachtgever verstrekt de volgende gegevens aan opdrachtnemer:
a. Een digitale deurenstaat, bij voorkeur in Excel, opgebouwd uit een deur per regel en voorzien van unieke
deurnummers en locatie, eventueel aangevuld met technische tekeningen voor specifieke deurtypen.
b. Een digitale hang- en sluitwerkstaat, bij voorkeur in Excel en een op een gekoppeld aan bovengenoemde
deurenstaat.
c. Bouwtekening, met daarop aangegeven de draairichting van de deur, het deurnummer van iedere deur comform de
deurenstaat, de locatie van eventuele dorpels en de ruimte onder de deur.

Artikel 3.
3.

Kozijnen dienen door de opdrachtgever volledig haaks en te pas en te lood gesteld te zijn in loodrecht gestelde
wanden en indien van toepassing voorzien zijn van de definitieve vloerdorpels.

Artikel 4.
4.

Tenzij anders overeengekomen worden deuren afgehangen met:
a. Een totale hang- en sluitnaad van 5 mm met een tolerantie van +/- 1 mm.
b. Een draainaad aan de bovenzijde van 2 mm met een tolerantie van +/- 0,5 mm.
c. Een door opdrachtgever opgegeven ruimte onder de deur. Voor het bepalen van de ruimte onder de deur is de
vloer- c.q. dorpelhoogte tussen de kozijnstijlen bepalend. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor op de
vloer aanlopende deuren als gevolg van op- of aflopende vloeren binnen de draaicirkel.
d. Een naad van 2 mm tussen deur en spiegelstuk / paneel. Het spiegelstuk / paneel wordt strak tegen de
bovendorpel geplaatst.

Artikel 5.
5.

De draainaad van deuren is sterk afhankelijk van de wijze waarop het kozijn is gesteld. Door onjuist gestelde
kozijnen kunnen afwijkingen in draainaden ontstaan. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van
onjuist gestelde kozijnen deuren naar eigen inzicht af te hangen, waarbij de verantwoordelijkheid voor afwijkende
hang-, sluit- en draainaden bij de opdrachtgever ligt. Dit geldt tevens voor deuren waarvan als gevolg van een
toegepaste kantafwerking of toegepast hang- en sluitwerk (b.v. driepuntssluiting) niet meer kozijnvolgend
geschaafd kunnen worden.

Artikel 6.
6.

Hang- en sluitwerk dat niet door opdrachtnemer aangeleverd wordt, dient voor aanvang van onze werkzaamheden
per deur en per montageopdracht verpakt op het werk aanwezig en beschikbaar te zijn.

Artikel 7.
7.

Werkzaamheden m.b.t. het aanbrengen van voorzieningen aan (houten) kozijnen (scharnierinkrozingen,
sluitplaten, e.e.a.) worden door opdrachtnemer tijdens het afhangen van de deur uitgevoerd. Het vooraf aanbrengen
van deze voorzieningen vindt plaats tegen meerwerk.

Artikel 8.
8.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om montageafspraken die buiten onze schuld om niet nagekomen
kunnen worden op te schorten of te annuleren. Dit geldt tevens voor montageafspraken die door opdrachtgever
niet tijdig afgezegd worden.

Artikel 9.
9.

In de opdracht zijn alle werkzaamheden zoals omschreven in de offerte van opdrachtnemer inbegrepen.
Werkzaamheden die NIET in de offerte opgenomen zijn worden door opdrachtnemer slechts tegen meerwerk,
na schriftelijke bevestiging door opdrachtgever en onder voorbehoud van tijd en capaciteit uitgevoerd.

Artikel 10.
10.

Het bouwwerk c.q. het bouwterrein dient goed bereikbaar, toegankelijk en beloopbaar te zijn. Gaten in de vloer
dienen afgedekt te zijn.

Artikel 11.
11.

Deuropeningen dienen vrij te zijn van steigers, kabels en andere soort belemmeringen. Ook dienen er bij de
deuropening geen schilders, vloerleggers, spuiters, etc, bezig te zijn.

Artikel 12.
12.

Werkzaamheden welke niet tijdens de montage kunnen worden verricht (b.v. manco's in hang- en sluitwerk en/of
stagnatie veroorzaakt door derden), kunnen op verzoek als meerwerk worden uitgevoerd.

Artikel 13.
13.

Opdrachtgever draagt zorg voor het lossen van de deuren vanaf de vrachtwagen naar de centrale opslag c.q.
werkplaats. Afwijkingen waarbij opdrachtnemer zorg draagt voor het gehele horizontale transport van deuren zijn
mogelijk na overleg en tegen meerwerk.

Artikel 14.
14.

Opdrachtnemer verzorgt het horizontale transport van deuren vanaf de centrale opslag c.q. werkplaats tot aan de
te monteren locatie. Hiervoor geldt dat de horizontale loopafstand maximaal 30 meter mag bedragen verrekening
volgens offerte, indien het horizontale transport van deuren vanaf de centrale opslag c.q. werkplaats tot aan de
te monteren locatie meer dan 30 meter bedraagt word hier een toeslag voor verrekend volgens offerte c.q.
meerwerk.

Artikel 15.
15.

a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.

In geval van verticaal transport draagt de opdrachtgever zorg voor het verticale transport van de deuren tot aan de
centrale opslag c.q. werkplaats, geldende richtlijnen zie punt 13 hierboven beschreven. Afwijkingen waarbij
opdrachtnemer zorg draagt voor het gehele verticale transport tot aan de centrale opslag c.q. werkplaats van
deuren zijn mogelijk na overleg en tegen meerwerk, conform de volgende voorwaarden:
Het verticale transportmiddel dient direct bij aankomst van opdrachtnemer en gedurende de totale benodigde tijd
voor het verticaal transporteren van de deuren en overige materialen beschikbaar te zijn.
De centrale opslagplaats van de deuren dient direct naast het verticaal transportmiddel gesitueerd te zijn.
Het verticaal transportmiddel dient dusdanig ingericht te zijn dat per transport minimaal 20 deuren tegelijkertijd
getransporteerd kunnen worden.
Ingericht te zijn voor het vervoeren van gereedschappen en andere materialen.
Verticaal transportmiddel d.m.v. binnen- c.q. buitenlift: De lift dient iedere bouwlaag te kunnen bereiken en hierop
gelijkvloers aan te sluiten, zodat de deuren in een arbeidsgang vanaf de lift naar de te monteren locatie uitgelopen
kunnen worden. Tussen de lift en bouwlaag mogen zich behoudens beveiligingsmiddelen, geen obstakels
bevinden.
Verticaal transportmiddel d.m.v. bouwkraan: De bouwkraan dient iedere bouwlaag te kunnen bereiken en de
deuren dienen door de bouwkraan direct bij de betreffende montageloctie gelost te worden, zodat de deuren in
een arbeidsgang vanaf de pallet naar de te monteren locatie uitgelopen kunnen worden. Tussen de bouwkraan en
bouwlaag mogen zich behoudens beveiligingsmiddelen, geen obstakels bevinden.
Verticaal transportmiddel d.m.v. bouwkraan: Opdrachtgever dient bij de centrale opslagplaats pallets ter
beschikking te stellen, welke zonder extra horizontaal transport direct voor de bouwkraan bereikbaar zijn.
Het verticaal transportmiddel dient te voldoen aan de conform de Arbo-wet geldende veiligheidsvoorschriften.

