VOORBEWERKEN | EGALISEREN | AFWERKEN

Voorwaarden voor inzet - Talpa Top Floors B.V. - pomptrailer.
Er bestaan standaard 2 mogelijkheden om de pomptrailer inclusief operator voor een project in te zetten:

UNIEKE CONCEPTEN EN VERWERKING

1: Inzet per dagdeel - dagdeel 1 van 7:00 tot 11:00, of dagdeel 2 van 12:00 tot 16:00 uur.
2: Inzet dag - complete dag: van 7:00 tot 16:00 uur.
Genoemde tijden gelden op werkdagen van maandag t/m vrijdag, inclusief het opstarten en opruimen/schoonmaken
van de pomptrailer.
T E G E L
O P L O S S I N G E N
T O T A L E
In goed voorafgaand overleg kan mogelijk van voornoemde tijdstippen worden afgeweken.
Extra uren (buiten het afgesproken dag/dagdeel) en/of eventueel ontstane wachttijden worden in rekening gebracht o.b.v.
geldende tarieven.
Reservering van de pomptrailer dient minimaal 2 werkdagen van te voren te geschieden. Een reservering is slechts dan
definitief indien zowel opdrachtgever als Talpa Top Floors B.V. e.e.a. wederzijds schriftelijk – per fax dan wel e-mail - hebben
bevestigd. In een schriftelijke opdrachtbevestiging dient minimaal te zijn vermeld:
Bedrijfsnaam, factuur-adres, telefoonnummer, (faxnummer), e-mail adres en contactpersoon, projectlocatie (adres /
verdieping) type bouw en vloer, product en tonnage, gewenste gebruiksduur (dag/dagdeel).
De pomptrailer wordt gevuld conform de aangevraagde hoeveelheden standaard producten, en ingezet op basis van
beschikbaarheid. Product soort en minimale afname in overleg. N.B. bestelde bijzondere productsoorten kunnen niet retour
genomen worden, en worden ook niet gecrediteerd.
Orders voor standaardproducten kunnen minimaal 2 werkdagen voor levering kosteloos worden geannuleerd. Orders voor
niet-standaardproducten kunnen minimaal 5 werkdagen voor levering kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleringen na
deze termijnen worden alle kosten (offertebedrag) in rekening gebracht.
De kosten voor het eventueel plaatsen van een silo in combinatie met de pomptrailer worden vooraf kenbaar gemaakt.
Op de projectlocatie dient aanwezig te zijn, en door opdrachtgever kosteloos beschikbaar gesteld te worden: een ¾“
(schoon)water aansluiting van minimaal 1500 liter per uur - voorzien van Geka-koppeling (bajonetaansluiting). Een
krachtstroomvoorziening (minimaal 25 Ampère) is gewenst.
Voorbereidende werkzaamheden zoals schuren, frezen, kitten, primeren etc. behoren niet tot de taken van de pomptruck
operator, maar dienen wel (zo nodig) te zijn voltooid alvorens de operator met zijn werkzaamheden kan beginnen. Eventueel
kunnen dergelijke voorbereidende werkzaamheden tegen meerprijs aangeboden worden.
Toegang tot, en terrein van, het projectadres dienen geschikt te zijn voor de pomptrailer:
Draaicirkel: 12,5 meter. Hoogte: 3,55 meter. Lengte: 12 meter. Breedte: 2,5 meter. As-druk: max 7.000 kg.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor:
• het (kosteloos) zo nodig ter beschikking stellen van een afvalcontainer (inhoud naar behoefte) en het afvoeren
		
van de inhoud.
		
- afvalcontainer dient in de buurt (max. 10 meter) van de pomp locatie geplaatst te zijn; de pomptrailer
			 wordt voor het spoelen en schoonmaken niet verplaatst.
		
- N.B. Spoelwater wordt door ons milieuvriendelijk opgevangen, behandeld en hergebruikt.
• het schoon opleveren van de pomplocatie.
Opdrachtgever en operator zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitrollen, opruimen en schoonmaken van de slangen
en overige toebehoren van de pomptrailer.
Alle bedragen gelden exclusief het geldende btw tarief.
Het verstrekken van een opdracht impliceert acceptatie van zowel bovenstaande als onze algemene leveringsvoorwaarden.

