Montagevoorwaarden 2014

eigen mening van de STELL-monteur(s), dan worden
de uren afgerekend tegen het geldende uurtarief.

1. Vooraf wordt door de opdrachtgever (eventueel

Deze zogenaamde wachturen worden voor aanvang

tezamen met STELL) het aantal coderingen en/of

bij de opdrachtgever gemeld, zodat deze actie kan

Montage uren vastgelegd. Voor het begin van de

ondernemen en om deze te minimaliseren.

montage wordt de uitvoering van de signalisatie
bepaald en afhankelijk van de uitvoering wordt een

7.

Bij

all-in

prijsopgave door STELL gedaan. Bij deze prijs is

engineeringswerkzaamheden inbegrepen. Als op last

inbegrepen, dat tot een maximum van 3% van het

van de opdrachtgever tijdens de montage eventuele

totaal aantal coderingen in een andere uitvoering

engineeringswerkzaamheden

worden gedaan. Overschrijdingen en als door de

dan

opdrachtgever een ander type gewenst wordt dan

afgerekend.

oorspronkelijk is afgesproken, dan zullen deze

wordt o.a. verstaan het maken van LOP-lijsten (List of

volgens de op dat moment geldende prijslijst

open

worden afgerekend.

buitenom de standaardcontrole tijdens montage,

wordt

dit

montages

tegen

Onder

points),

het

zijn

worden

het

nooit

uitgevoerd,

geldende

uurtarief

engineeringswerkzaamheden
controleren

van

tekeningen

afname-rondgangen, werkbesprekingen, etc.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat er tijdens de
montage

door

STELL

altijd

minimaal

één

8. Bij opdrachten waar STELL langer dan 1 week

aanspreekpartner op de locatie aanwezig is, die

werkzaam is, behouden wij het recht voor om tussen

beslissingsbevoegd is.

tijdse deelafrekeningen te maken. STELL maakt altijd
een globaal overzicht van aantallen uren en/of

3. STELL mag altijd gebruik maken van de sanitaire

aantallen signalisatie welke afgerekend gaan worden.

voorzieningen ter plaatse van uitvoering.

STELL zal dan tegen het geldende tarief een
maandelijkse deelfactuur insturen.

4. STELL-monteurs bepalen ter plaatse de uitvoering,
met inachtneming van de gemaakte afspraken, de

9. Wanneer STELL gebruik dient te maken van een

bevestigingsmethoden.

hoogwerker

Deze

kunnen

uit

verschillende varianten bestaan.

of

steigerwerk,

dan

zal

de

opdrachtgever deze ter beschikking stellen. Als STELL
deze verzorgt, dan zullen wij deze tegen 110% van

5. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat bij het begin

de werkelijke kosten bij u in rekening brengen.

van de werkzaamheden de up to date P&ID’s,
tekstlijsten,

flowschema’s

en/of

isometriën

ter

10.

Alle

meerwerkopdrachten

dienen

door

de

plaatse van de uitvoering aanwezig zijn. STELL is

opdrachtgever schriftelijk te worden gemeld aan

nooit verantwoordelijk voor foutieve aangaven in

STELL,

tekstlijsten,

werkzaamheden gestart wordt. Bij nalevering of

die

door

de

opdrachtgever

ter

beschikking zijn gesteld.

voordat

met

de

uitvoering

van

de

restwerkzaamheden behouden wij ons het recht voor
om op basis van nacalculatie af te rekenen.

6. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle locaties
waar STELL dient te werken vrij te bereiken zijn

11. Wanneer wij buiten onze schuld werkzaamheden

tijdens de werkzaamheden en ook dat de STELL-

dienen te onderbreken, dan zijn wij gerechtigd om

monteurs

kunnen

een heen- en terugreis aan de opdrachtgever in

doorwerken. Mocht dit niet het geval zijn, volgens

rekening te brengen. Een reis wordt als volgt
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berekend: per monteur geldt dan 80 kilometer is 1
uur en deze reis uren worden dan afgerekend tegen
het geldende uurtarief. Daarnaast wordt per gereden
kilometer € 0,76 in rekening gebracht.
12. Wij gaan ervan uit, dat er een afsluitbare ruimte
(afmeting ca. 3 x 4m) met een bureau, 3 stoelen en
een kast ons ter beschikking gesteld wordt tijdens de
gehele

duur

van

de

montagewerkzaamheden.

Wanneer dit niet het geval is, zullen wij dit zelf
organiseren middels een porto cabin te huren en
deze kosten tegen 110% aan u door te berekenen.
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