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Standaardvoorwaarden Arnold Maassen Engineering en Constructiën B.V. ( hierna genoemd Arnold Maassen ) 

 

Algemeen 
• U.A.V. 2012 en RAW bepalingen 2015 zijn van toepassing voor werken in Nederland. 

• Werkzaamheden worden uitgevoerd conform ISO 9001: 2015  en VCA*.  

• Aan de verplichtingen van de BRL 9142 wordt voldaan. 

• Aanbieding is ondeelbaar. Indien er bestekposten vervallen of als hoeveelheden wijzigen, kan   

dit leiden tot herziening van de eenheidsprijzen. 

• Offerte is 60 dagen geldig, na offertedatum. 

• Betaling is 30 dagen na factuurdatum. 

• Levering en aanbrengen uitsluitend tot op hoogte en onder voorbehoud van Atradius-dekking. 

 

Uitvoering 
• Normale werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00-17:00 uur. 

• Bij uitvoering op normale werkdagen buiten de bovengenoemde werktijden en op zaterdag wordt een 

toeslag berekend van € 20,00 per manuur. Bij uitvoering op zondag is deze toeslag € 40,00 per manuur. 

• Het minimumtarief per ploeg, bij een niet-volledige dagproductie is:  

o Lengtemarkering € 2000,00  ( belijningsunit + ploeg ) 

o Figuratie of montage € 950,00 ( bus + ploeg ) 

• Het werkterrein dient droog, schoon, obstakelvrij en vrij toegankelijk te zijn. 

• Wachturen door stagnatie, niet door Arnold Maassen veroorzaakt, zullen in rekening worden gebracht  

tegen de ploegtarieven bovengenoemd op basis van 8 uur per dag. 

• De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de ter beschikking zijnde manschappen en materialen. 

Werkzaamheden worden afhankelijk van de drukte in het seizoen ingepland 2 weken na ontvangst van een 

schriftelijke opdracht. Zonder schriftelijke opdracht worden geen werkzaamheden uitgevoerd. 

• Opdrachtgever zorgt voor een set analoge werktekeningen of voor het aanleveren van digitale tekeningen. 

 

Uitgangspunten aanbrengen geleiderail- of beveiligingsconstructies, tenzij anders vermeld: 
• Inclusief uitzetwerk, waarbij de opdrachtgever de hoofdmaatvoering verzorgt. 

• Opdrachtgever is verplicht de kabels en leidingen voorafgaand aan de heiwerkzaamheden op te sporen en 

aan onze medewerkers kenbaar te maken middels KLIC-melding of anders. Bij onjuiste informatie van de 

opdrachtgever zal een eventuele schade op deze verhaald worden. 

• Indien ons bedrijf de KLIC-melding dient te verzorgen, zijn de kosten hiervan niet in de prijs inbegrepen. 

• Het graven van proefsleuven voor opsporen kabels en leidingen en het handmatig plaatsen van de stijlen  

is niet in de prijs inbegrepen en zal worden verrekend per manuur als meerwerk.  

• Exclusief verkeersmaatregelen met uitzondering van de gebruikelijke verkeerskegel. 
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Garantie markeringen 
• Garantie bepalingen conform de BRL 9142 

• Geen garantie op levensduur door verkeersintensiteit, gebruik en onderhoud. 

• Geen garantie op hechting als koudplast, thermoplast of voorgevormde thermoplast op plaveisel of andere 

tegel- of klinkerverharding wordt aangebracht. 

 

Uitgangspunten aanbrengen markeringen, tenzij anders vermeld: 
• Exclusief het uitzetten van de hoofdkenmerken conform artikel 32.13.02 van RAW 2015. 

• Inclusief het voormarkeren van de belijningen en de figuraties. 

• Het voorbehandelen van de ondergrond – indien nodig of gewenst – is niet in de prijs inbegrepen; 

• Aan te brengen tekst- en/of figuursymbolen worden opgemeten en verrekend als rechthoek gerelateerd  

aan de afmeting conform artikel 32.17.01 tabel T32.01 van de standaard RAW bepalingen 2015. 

• Extra werkzaamheden voor het opstellen van werkplannen, kwaliteitsplannen, tekeningen, inventarisaties 

en/of opstellen extra overzichten voor uitgevoerde werkzaamheden zijn niet in de prijs inbegrepen. 

• Uitvoering is gebaseerd op een DAB-ondergrond. 

• Uitvoering met KOMO of BENOR gecertificeerde producten, indien voorhanden.  

• Exclusief veeg- en/of straalwerkzaamheden.  

• Exclusief verkeersmaatregelen, met uitzondering van de gebruikelijke verkeerskegel. 

 

Facturatie 
• Indien de opdrachtgever binnen een termijn van 7 kalenderdagen de door Arnold Maassen gevraagde 

facturatie bon zonder opgave van redenen niet heeft verstrekt, zal Arnold Maassen de factuur indienen  

en dient de opdrachtgever deze als zodanig in behandeling te nemen. 

 

Aansprakelijkheden 
• Arnold Maassen neemt geen enkele verantwoordelijkheid t.a.v. hechting op de aangebrachte markeringen 

waarbij de bodemtemperatuur < 8°C en/of de luchtvochtigheid > 80% is. 

• Arnold Maassen neemt geen enkele verantwoordelijkheid t.a.v. de bestendigheid van de ondergrond, 

straalschade en/of stofschade. 

• De aansprakelijkheid van Arnold Maassen is beperkt tot de vergoeding van de directe schade in verband  

met het geleverde, met als maximum de factuurwaarde van dat deel dat betrekking heeft op de 

aangebrachte producten. Arnold Maassen kan hoe dan ook nimmer aansprakelijk worden gesteld voor 

andere directe- of indirecte schades. 

• Onze algemene verkoopvoorwaarden maken een onverbrekelijk deel uit van al onze offertes en met U  

te sluiten c.q. gesloten overeenkomsten. Andere voorwaarden zijn uitdrukkelijk uitgesloten.  

Onze verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank in Maastricht 

en gratis bij ons verkrijgbaar.  

Ingeval van onderlinge tegenstrijdigheid in de genoemde algemene voorwaarden treden de partijen in 

onderling overleg. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen prevaleert het Nederlands  

recht boven wederzijdse algemene voorwaarden. 
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