
Algemene eisen van Garant Groep Sneek aan de steigersituatie tbv het inpakken.

Deze opgave geeft slechts een aantal punten weer. De monteurs hebben kennis en kunde genoeg om een situatie in te schatten. 
Opmerkingen over of aanmerkingen op de steigersituatie tbv het inpakken dienen derhalve te worden aangenomen alvorens men het werk start.

1.          De steiger dient vrijgegeven en gekeurd te zijn door ter zake deskundig en bevoegd persoon, alvorens de werkzaamheden kunnen starten;
Uitgangspunt, geen uitstekende (steiger)delen aan de zijde waar de folie aangebracht dient te worden.

2.          De werksituatie dient veilig en goed toegankelijk te zijn voor het personeel en de middelen van Garant Groep Sneek; 

3.          Verankeringen dienen voldoende en voldoende sterk te zijn aangebracht om een ingepakte steiger te verankeren;

4.          Indien de steiger, slagen van 2.5 m. of meer bevat, dient dit ten tijde van de offerte vermeld te worden.

5.          Indien er voorzieningen zijn tbv het verticale transport, verplicht de opdrachtgever zich deze ter beschikking te stellen 
of de mogelijkheid daarvoor ter beschikking te stellen;

6.          Daken of steigerkappen welke ingeseald worden moeten een minimaal afschot hebben van 10 graden. 
De te sealen vlakken dienen een regelmatige ( 150cm) ondersteuning te hebben voor de folie.

7.          Voorafgaande de werkzaamheden dient de steiger door ons bekeken te worden op locatie of middels aan te leveren foto's.

8. Montage is afhankelijk van de weersomstandigheden, zie plaatsingscondities.

Plaatsingscondities:
* In geval van regen, hagel, sneeuw, vorst (meer dan -5) en/of een windkracht boven 4 Beaufort
kunnen wij helaas geen folie plaatsen. Na plaatsing garanderen wij dat de krimpfolie t/m windkracht 6 blijft zitten,
mits er geen schade is aangebracht door derden.

* Garant Groep Sneek  is niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en vervolgschade.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Garant Groep Sneek

Rick Aartsma
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