BIJLAGE 1
behorende bij de Algemene Voorwaarden van Vertaz zoals gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nr. 40407209 d.d. 23 september 2013 en op 2
oktober 2013 bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder nr. 64/2013.

Specifieke montage voorwaarden
Artikel 1

Specifieke montage voorwaarden



De montagevoorwaarden hebben betrekking op alle montage-, en installatie- en
herstelwerkzaamheden.



De op de orderbevestiging vermelde prijzen zijn gebaseerd op de door de afnemer en het Vertazlid overeengekomen montageopdracht en zijn exclusief BTW.



De vermelde prijzen zijn exclusief reiskosten en exclusief parkeerkosten. De prijzen zijn inclusief
reis- en parkeerkosten indien dat expliciet is vermeld op de bevestiging van de inkoopopdracht
van de afnemer.



De op de orderbevestiging vermelde prijzen zijn geldig indien de daarop gebaseerde
montagewerkzaamheden op een zodanige wijze kunnen worden uitgevoerd dat een volle
dagproductie mogelijk is. Indien zulks niet mogelijk is hebben de daarmee verband houdende
kosten een meerprijs tot gevolg die (mede) afhankelijk is van het aantal productieve uren en de
eventueel bijkomende reis- en parkeerkosten.



Het Vertaz-lid is gerechtigd door middel van deelfacturen tussentijds de montage aan de afnemer
te factureren.



De afnemer stelt een laad- en losplaats beschikbaar, zodat het laden en lossen van gereedschap
en materialen direct bij de werkplek kunnen plaatsvinden alsmede draagt de afnemer er zorg voor
dat er binnen een straal van 75 meter gerekend vanaf de werkplek, een gratis parkeerplaats
beschikbaar is voor de bedrijfswagen, waarbij de afnemer er voorts zorg voor draagt de
aanvoerwegen geschikt zijn en dat de aan- en afvoerwegen voldoende breed en vrij van obstakels
zijn.



De afnemer draagt er zorg voor dat de montagewerkzaamheden aansluitend op werkdagen
tussen 7.00 en 17.00 uur door het Vertaz-lid uitgevoerd kunnen worden. Indien dat, om welke
reden dan ook en om welke oorzaak dan ook, niet mogelijk is, zal het Vertaz-lid daaruit
voortvloeiende en/of daarmee verband houdende kosten tegen meerprijs aan de afnemer
doorberekenen.



Eventueel meerwerk wordt alleen uitgevoerd in opdracht van de opdrachtgever, nadat de
opdrachtgever de opdracht schriftelijk aan het Vertaz-lid heeft verstrekt. Deze meerwerkopdracht
kan door de afnemer geplaatst worden bij de bekende contactpersonen bij het Vertaz-lid.
Meerwerk waartoe door de afnemer opdracht is gegeven, wordt op regiebasis uitgevoerd.



De betreffende montagewerkzaamheden worden uitsluitend voorbereid op basis van de door de
afnemer schriftelijk aangeleverde informatie, waaronder, maar daartoe niet beperkt, onder andere
tekeningen en een bestek. De afnemer stelt tijdig alle relevante informatie, die noodzakelijk is voor
de voorbereiding van de werkzaamheden, aan het Vertaz-lid beschikbaar. De afnemer draagt er
zorg voor, dat de werkplek toegankelijk is voor medewerkers van het Vertaz-lid op werkdagen
tussen 7.00 en 17.00 uur.



De afnemer draagt er zorg voor dat (rest-)afval en/of verpakkingsmaterialen door het Vertaz-lid
gedeponeerd kunnen worden in (een) door de afnemer aangewezen beschikbare container(s).
Indien deze container(s) niet beschikbaar is/zijn, plaatst het Vertaz-lid (rest-)afval en of de
verpakkingsmaterialen in een doos op de werkplek.



De afnemer draagt zorg voor en garandeert de aanwezigheid van alle voor de
montagewerkzaamheden benodigde zaken op de werkplek.



Indien door het Vertaz-lid verzocht, is de afnemer verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van
een droge afsluitbare en overdekte opslagruimte op de begane grond en/of de betreffende etage
waar de montagewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, op een afstand van maximaal 25
meter van de werkplek.



De afnemer stelt om niet een 220V en 380V stroominstallatie beschikbaar.



De afnemer stelt om niet aanwezige nutsvoorzieningen, sanitair-, schaft-faciliteiten (bouwliften,
ladders, materieel, hulpmaterieel, bouwkranen, dakrandbeveiliging, vangnetten etc. aan het
Vertaz-lid ter beschikking. Montage(-werkzaamheden) welke niet op de orderbevestiging zijn
vermeld worden aangemerkt als meerwerk en worden alleen uitgevoerd na schriftelijke
toestemming van de afnemer. Die meerwerkkosten worden door het Vertaz-lid bij afnemer in
rekening gebracht.



De afnemer dient er zorg voor te dragen dat de vloer/ondergrond waarop onderdelen
in/aangebracht dienen te worden, droog, schoon en geschikt is voor uitvoering van de
montagewerkzaamheden.



De afnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de noodzakelijke bouwkundige
voorbereidingen waaronder, maar niet beperkt tot, onder andere sparingen, uitgevoerd volgens de
van het Vertaz-lid afkomstige specificaties. Indien en voor zover daarvan is/wordt afgeweken en
daar kosten uit voortvloeien, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, eventuele voor de montage(werkzaamheden) noodzakelijke aanpassingen, zijn die kosten voor rekening van de afnemer.
Indien en voor zover de montage(-werkzaamheden) niet, danwel niet adequaat, kunnen
plaatsvinden als gevolg van, maar niet beperkt tot, nalatigheid van de opdrachtgever, danwel als
gevolg van handelen en/of nalaten van één of meer derden, komen de daarmee verband
houdende (extra) kosten voor rekening van de afnemer.



Voorts maken bouwkundige werkzaamheden zoals, maar niet beperkt tot, grond-, metsel-, timmer, loodgieters- en electrotechnische werkzaamheden geen onderdeel uit van de montage(werkzaamheden).



De afnemer draagt er zorg voor dat de montage(-werkzaamheden) uitgevoerd kunnen worden in
een door de afnemer ter beschikking gestelde vlakke ondergrond of op goedgekeurde steigers,
één en ander ter beoordeling van de monteur van het Vertaz-lid.



De afnemer draagt zorg voor horizontaal en verticaal transport op of nabij de werkplek.



Dag- en/of weekproductie wordt door de afnemer voor akkoord afgetekend op een van het Vertazlid afkomstige bon. De afnemer draagt zorg voor alle benodigde bouwtechnische voorzieningen en
de aanleg van elektrische bedrading. De montage(-werkzaamheden) worden aangevangen nadat
alle benodigde en vereiste voorbereidingen en aanpassingen van de zijde van afnemer zijn
uitgevoerd alsmede, dat de op de afnemer rustende verplichtingen in de Algemene Voorwaarden
van Vertaz zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nr.
40407209 d.d. 23 september 2013 en op 2 oktober 2013 bij de Arrondissementsrechtbank te ’sGravenhage onder nr. 64/2014 alsmede het gestelde in deze bijlage door de afnemer
voortvloeien. Indien en voor zover daaraan niet of onvoldoende is voldaan en er als gevolg
daarvan door het Vertaz-lid extra uren en/of kosten worden gemaakt, dan zullen deze worden
doorbelast aan de afnemer.



Bij aanvang wordt de startsituatie genomen en schriftelijk vastgelegd, te ondertekenen door een
bevoegde vertegenwoordiger van de afnemer die ervoor zorgdraagt daarbij (tijdig) aanwezig te
zijn. Montage(-werkzaamheden) worden door het Vertaz-lid aan de afnemer opgeleverd, welke
oplevering wordt afgesloten door het opmaken van een opnamerapport, dat wordt ondertekend
door een bevoegde vertegenwoordiger van de afnemer en een bevoegde vertegenwoordiger van
het Vertaz-lid.



De opdrachtgever machtigt het Vertaz-lid om de opdracht, geheel of gedeeltelijk, door een door
haar aan te wijzen derde te laten uitvoeren.

Artikel 2
Toepasselijk recht
Op de tussen het Vertaz-lid en de afnemer gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende
geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 3
Geschillen
Verwezen wordt naar artikel 21 van de Algemene Voorwaarden van Vertaz zoals gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nr. 40407209 d.d. 23 september 2013 en op 2
oktober 2013 bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder nr. 64/2013.

