PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN voor PUTTEN 01.01.2017
1. Het terrein of de bouwwerf waarop wij zelf graafwerken moeten uitvoeren dient goed toegankelijk en
berijdbaar te zijn voor een camion-zelflosser met aanhangwagen en een rupskraan 18 ton met
rupsbreedte 300 cm. Indien rijplaten moeten worden voorzien zijn deze ten laste van de opdrachtgever,
of door ons indien dit schriftelijk werd overeengekomen. Bijkomende inlichtingen of werfbezoek ter
plaatse kan aangevraagd worden bij onze diensten.
2. Bij eenvoudige bestelling neemt de opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid op zich voor
eventuele schade aan derden zoals bv. ondergrondse leidingen, kabels of andere onzichtbare obstakels
zoals bv. ondergrondse tanken of kelders. Bij dergelijke schade zijn eventuele kosten steeds ten laste van
onze opdrachtgever.
3. De opdrachtgever of zijn afgevaardigde is op de werf aanwezig teneinde ons personeel de nodige
instructies te geven. De plaats waar de putten moeten komen is aangeduid en het hoogteniveau wordt
ons vooraf schriftelijk meegedeeld.
4. Bij plaatsingen van putten, dient tegenover bestaande funderingen of gevels een afstand gehouden te
worden van 2 maal de diepte van de put.
5. Indien droogzuiging van de grond nodig blijkt is deze steeds ten laste van de opdrachtgever.
6. Aanvulling van de putten gebeurt steeds met de uitgegraven grond vrij van stenen tenzij anders en
schriftelijk overeengekomen. De overtollige grond blijft steeds binnen het draaibereik van de rupskraan.
7. Het inzetten van de putten met de zelflosser gebeurt steeds langs de achterzijde van de vrachtwagen. Er
moet voldoende plaats zijn om de steunen te kunnen afstempelen, opstelling van de vrachtwagen is
8.60m in de breedte en 12.00m in de lengte.
8. Na het plaatsen van putten moeten deze onmiddellijk, en door de opdrachtgever, voor de helft gevuld
worden met water, teneinde opdrijven van het geheel te voorkomen. Omwille van scheurvorming is het
echter verboden om de put met water te vullen zonder volledige aanvulling tot aan de dekplaat.
9. De bovenplaat van de put is gewapend tot een statische overlast van 800 kg/m² wat overeenkomt met
50cm aarde. Bij grotere overlast zal de opdrachtgever een gewapende versterkingsplaat voorzien
volgens de te verwachten belasting.
10. Ten gevolge van opwaartse druk is het zelfs met een drukplaat verboden om de putten dieper te plaatsen
dan 120cm onder het maaiveld zonder een aangepaste funderingsplaat en aangepast
aanvullingsmateriaal.
11. Wij geven een 10-jarige garantie op waterdichtheid van de kuip, tot net onder de dekplaat. De
mortelvoeg tussen wand en dekplaat valt hier buiten.

HERSTELLINGEN
Indien ons gevraagd wordt om een herstelling uit te voeren en wij stellen vast dat de schade niet toe te
schrijven is aan een fout van onzentwege, of dat de schade ontstaan is door het niet naleven van hoger
vermelde voorschriften, dan zullen alle herstellingskosten (verplaatsing, uurloon en materiaal) in rekening
gebracht worden. Geen enkele garantie wordt in dat geval verleend, noch op de put, noch op de uitgevoerde
herstelling. Herstellingen dienen ons steeds schriftelijk meegedeeld te worden.

WIJ DANKEN U VOOR DE MEDEWERKING EN HET VERTROUWEN

