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Aanvraagformulier Prefab Schoorstenen
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Voorwaarden, behorende bij aanvraagformulier Prefab Schoorstenen
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Al onze offertes zijn gebaseerd op de door u ingevulde gegevens van het
aanvraagformulier.
Onze schoorstenen zijn gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:2000.
Betonnen draag/hijsplaten zijn constructief berekend door een erkend
constructeurbureau. Indien leveren en aanbrengen zijn onze prijzen inclusief
slopen van de bestaande
schoorstenen m.b.v. een mobiele 40 tons kraan (reikwijdte ca.26 meter).
In onze prijsopgave gaan wij er van uit dat de oude schoorstenen in een
arbeidsgang m.b.v. de mobiele kraan gesloopt kunnen worden.
Indien handmatig slopen vereist is zullen hiervoor meerkosten in rekening worden
gebracht.
Metselwerk van onze schoorstenen is halfsteens in halfsteens verband en platvol
afgevoegd.
Schoorstenen worden standaard gemetseld met een rode vormbak metselsteen,
indien u andere metselstenen wenst kunt u dit aangeven.
Starmans Daken bv neemt echter geen verantwoording voor eventuele kleur en/of
vormafwijkingen in de door u opgegeven stenen.
U kunt ook zelf voor levering van de stenen zorgen, uiteraard zullen de
minderkosten verrekend worden.
Lood is NHL 18, tegen meerprijs is loodvervanger mogelijk.
Alle betonplaten zijn voorzien van een waterhol en keramische
schoorsteenpotten.
Prijzen zijn exclusief B.T.W. doch inclusief alle veiligheidsvoorzieningen, klein
gereedschap en klein materiaal.
Wij factureren bij opdracht een bedrag ter grootte van 25% van de aanneemsom.
Betalingstermijn 30 dagen netto na factuurdatum.
Garantie tien jaar op waterdichtheid van de schoorstenen.
Leverhoeveelheid en levertijd altijd in overleg en is mede afhankelijk van
productiecapaciteit en uithardingtijd van betonplaten.
Werkzaamheden aan CV installaties en aansluitingen hiervan zijn niet in onze
prijsopgave voorzien, storingen en eventuele herstelwerkzaamheden aan deze
zullen
te allen tijde door u zelf geregeld en afgerekend dienen te worden.
Aanpassingen aan nokbalken welke constructief in de schoorstenen verankerd
zijn zullen door ons worden uitgevoerd, de eventueel hierdoor ontstane
meerkosten zullen achteraf aan u worden doorberekend.
Indien u ons de NAW gegevens aanreikt waarschuwen wij graag voor aanvang
der werkzaamheden de bewoners.
Zie verder ook onze algemene voorwaarden welke op aanvraag verkrijgbaar zijn.
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Schoorsteentypes, behorende bij aanvraagformulier Prefab Schoorstenen
Op de nok
aan 2 zijden voetlood
Aan 2 zijden loketten

Op de nok in de gevel
Aan 2 zijden voetlood
Aan 1 zijde loketten
Aan 1 zijde geïntegreerd metselwerk
Op nok bij overstek
Aan 2 zijden voetlood
Aan 2 zijde loketten
Aan 1 zijde geïntegreerd metselwerk
In dakvlak
Aan 1 zijde voetlood
Aan 1 zijde voetlood + zadelgoot
Aan 2 zijden loketten
In dakvlak tegen of in de nok
Aan 2 zijden voetlood
Aan 2 zijden loketten

In de nok van een piramidedak
Aan 4 zijden voetlood

Op de nok van een afgeknot dak
Aan 1 zijde loketten
Aan 3 zijden voetlood

Midden op een platdak
Aan 4 zijden voetlood

