
 
 

 

 

Montage, omzetten en demontage dient minimaal 3 werkdagen van te voren per e-mail te worden bevestigd. 

 

Indien akkoord, verzoeken wij u vriendelijk deze offerte te ondertekenen en te retourneren naar ons e-mailadres: 

info@germabouw.nl  

 

Indien opdrachtgever een (digitaal) akkoord geeft, is deze op de hoogte van onze algemene voorwaarden, de 

aanvullende voorwaarden en de disclaimer betreffende het AVG beleid, welke beschikbaar zijn op de website. 

 

Aanvullende voorwaarden 

 

 Alle niet omschreven werkzaamheden zijn niet opgenomen in deze offerte. 

 Opdrachtgever zorgt voor goede bereikbaarheid van de werkplaats zowel bij montage, en demontage. 

 Opdrachtgever zorgt voor schone, vlakke en voldoende stabiele ondergrond. 

 Opdrachtgever zorgt voor een vrije werkruimte van drie meter, gemeten vanaf de gevel en stelt een veilige 

opslagplaats ter beschikking. 

 De gevel is vrij van obstakels en ander materiaal (satellietschotels, zonwering, waslijnen en dergelijke). 

 Indien de steiger op platte daken, balkons, goten, uitbouwen etc. gebouwd dient te worden gaan wij er 

vanuit dat dit is toegestaan. Het stutten van bovengenoemde objecten dient door de opdrachtgever te 

worden verzorgd.  

 Het steigermateriaal incl. alle toebehoren valt onder verantwoording van de opdrachtgever tijdens de 

navolgende periode: vanaf aflevering op de bouwplaats tot en met het moment van afvoer van de 

bouwplaats. 

 Boven windkracht 4 worden netten en/of regenkappen uitsluitend gemonteerd voor rekening en risico van 

de opdrachtgever. 

 Boven windkracht 6 is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het demonteren van de netten en/of 

regenkappen, bij opdracht tot demonteren en/of remonteren worden regie-uren in rekening gebracht. 

 Germabouw accepteert geen aansprakelijkheid voor het mogelijk ontstaan van schade aan beplanting in 

het werkgebied, dit is voor risico en rekening van de opdrachtgever.  

 Germabouw accepteert geen aansprakelijkheid voor het mogelijk ontstaan van schade bij het doorlopen 

van steigers door woningen, dit is voor risico en rekening van de opdrachtgever.  

 De steiger wordt bij afmelding door opdrachtgever bezemschoon opgeleverd. 

 Bij stucwerkzaamheden op de steiger dient de steiger geheel schoon en  afgespoeld opgeleverd te worden, 

mocht dit niet het geval zijn komen de schoonmaakkosten voor rekening van de opdrachtgever. 

 Indien er op enig moment bij het uitvoeren van de opdracht van opdrachtgever wacht- uren ontstaan die 

niet aan de schuld van Germabouw te wijten zijn, zullen deze kosten aan opdrachtgever worden 

doorberekend a € 56,00 per manuur. 

 Eventueel te maken regie-uren / meerwerk worden aan opdrachtgever doorberekend. 

 De tarieven zijn gebaseerd op uitvoering tijdens normale werktijden van 07.00 tot 16.00 uur op maandag 

t/m vrijdag. Voor overige werktijden geldt een toeslag. 

 De huuringang start op het moment van aanvang montage en eindigt op de eerstvolgende werkdag na de 

dag van afmelding. 

 Offerte is geldig tot 3 maanden na offertedatum. 

 Alle noodzakelijke vergunningen en precariokosten voor de steiger, te verzorgen en voor rekening van 

opdrachtgever. 

 De opdrachtgever levert een vulmiddel voor afdichting van de ankergaten, doch bij het niet leveren van 

een vulmiddel door opdrachtgever verzorgt Germabouw een neutraal vulmiddel als service. Reclame 

hierover is niet mogelijk. 

 Opdrachtgever verklaart in het bezit te zijn van de algemene voorwaarden. 
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