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PROCEDURE TEKENWERK PREFAB BETON
1. Het aantal verschillende door ons uit te werken elementen wordt in onze offerte genoemd. Wij gaan er
vanuit dat deze vooraf door opdrachtgever worden gecontroleerd. Latere toevoegingen van meerdere of
afwijkende typen e.d. worden aanvullend verrekend.
2. Belastingen op en toelaatbare vervormingen van de prefab onderdelen worden door de
hoofdconstructeur of in het bestek aangegeven en door de aangewezen contactpersoon aan ons overlegd,
waarna met de uitwerking kan worden gestart.
3. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen vallen buiten onze offerte:
• verbindingsmiddelen/constructies waar de elementen zijn opgelegd of aangehangen
• werktekeningen en stuklijsten van verbindingsmiddelen
• buigstaten, nettenstaten, onderstempelingen, hijsconstructies
• toezicht tijdens uitvoering en montage
• onderzoek aan de elementen
• statische berekeningen waarvoor nader onderzoek nodig is.
4. Inbegrepen is het aangeven van de merken op door derden aan te leveren tekeningen op diskette in
Autocad 12/14 waarin de elementen reeds zijn ingetekend. De merken moeten zonder verdere
aanvullende werkzaamheden kunnen worden ingeschreven.
5. De opdrachtgever dient een contactpersoon aan te wijzen via welke al onze contacten verlopen. Deze
zorgt o.a. voor:
- het verstrekken van alle juiste gegevens welke nodig zijn voor de uitwerking
- distributie van gegevens naar architect, hoofdconstructeur en evt. andere benodigde instanties zowel
ter controle als definitief.
- het weer verzamelen en gezamenlijk aan ons retourneren van alle opmerkingen op onze ter controle
gestuurde gegevens.
- het opvragen van de gegevens welke bij uitwerking blijken te onderbreken,
- het aangeven wanneer tekeningen definitief kunnen worden verstuurd.
6. Voor met de uitwerking wordt begonnen sluiten wij met de contactpersoon kort of wij over de juiste
gegevens beschikken.
7. Opmerkingen op “ter controle” gestuurde tekeningen worden door ons verwerkt. Deze tekeningen
worden nog 1 keer verzonden uitsluitend om te controleren of de gemaakte opmerkingen juist zijn
verwerkt. Wijzigingen/aanvullingen nadat de opmerkingen op retour ontvangen controle-tekeningen zijn
verwerkt worden na goedkeuring van de extra kosten uitgewerkt en aanvullend verrekend.
8. Aantal te verstrekken exemplaren:

ter controle: 3
eindcontrole: 3
definitief:
5

9. Op al onze aanbiedingen, contracten en leveringen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, ter
toepassing de regeling van de verhouding tussen de opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau
(RVOI-1998).
Weert, 15-3-1999

