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Aanvullende levering - en uitvoeringsvoorwaarden kunststofvloeren. 
 
Par. 1. Toepassing leveringsvoorwaarden. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en in opdracht genomen werken, speciaal m.b.t. het leveren en  verwerken van 
kunststofprodukten.  
Aan leveringsvoorwaarden van opdrachtgevers, die afwijken van deze voorwaarden, kunnen  alleen dan rechten worden ontleend,  indien dit 
schriftelijk is overeengekomen en door ons is  bevestigd. 

 
Par. 2. Offertes en aanbiedingen. 
 Al onze offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op de bij Indri bv  bekende gegevens of omstandigheden. 

Indien voor of tijdens uitvoering van werken hierin wijzigingen voordoen zijn wij, indien noodzakelijk, gerechtigd een aanpassing van onze 
aanbieding te doen. Eventuele wijzingen of aanpassingen worden schriftelijk bevestigd. 

 
Par. 3. Verwerkingsvoorschriften fabrikanten. 

Alle door Indri bv in opdracht genomen werken worden uitgevoerd conform de richtlijnen en voorschriften van de fabrikant van de toe te passen 
materialen. 

 
Par. 4. Klimatologische omstandigheden. 

- De omgevings-, ondergrond- materiaaltemperatuur moet liggen tussen minimaal +15 º C  en  maximaal +25 º C. 
- Maximale vochtpercentage in de ondervloer van  3 % voor cementeuze ondergronden. 
- Maximale vochtpercentage in de ondervloer van  0,5 % voor calciumsulfaatgebonden  ondergronden. 
- Een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75 %. 
- De originele en werkende verlichting in de te vloeren werkruimten. 
 
Door Indri bv zullen, indien noodzakelijk, vooraf metingen worden verricht naar bovengenoemde technische voorwaarden en omstandigheden.   

 Ondergronden dienen blijvend droog te zijn, voor eventuele vochttransporten van buitenaf zijn wij niet verantwoordelijk. 
 
Par. 5. Opleveringstermijnen werken.   

5.1. Indien technische voorwaarden en omstandigheden het niet toelaten, zijn wij niet gehouden aan de eventueel afgesproken opleveringstermijnen. 
 
      5.2 Voor het niet op tijd kunnen opleveren van een werk door het niet voldoen aan de in paragraaf 4 gestelde technische voorwaarden en 

omstandigheden, zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook. 
 

5.3 Indien een gewenst opleveringstermijn het noodzakelijk maakt aanvullende maatregelen te nemen ter verbetering van de technische voorwaarden 
en omstandigheden, zijn de daarvoor te maken extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. 

 Verbeteringen kunnen zijn:   
 * Verwarmingsbronnen. 
 * Afdekmaterialen. 
 * Technische aanpassingen van produkten en uitvoeringswijze. 
  

5.4 Met de opdrachtgever zal overleg worden gepleegd over deze maatregelen en in hoeverre deze van invloed kunnen zijn op de opleveringstermijn. 
 

5.5 Voor een correcte uitvoering is het van belang dat ondervloeren schoon blijven tijdens werkzaamheden welke vooraf zijn gegaan. 
De opdrachtgever dient ons een bezemschone vloer op te leveren, vrij van cement, kalk- en stucwerkresten.  

        Eventuele schoonmaakwerkzaamheden zijn nimmer in onze prijsopgave opgenomen, tenzij deze  uitdrukkelijk zijn vermeld.  
5.6 Monolithische betonvloeren, welke als voorbehandeling worden gestraald, kunnen daardoor niet in te schatten schade oplopen. (bv oerhout) 

Herstelwerkzaamheden aan deze beschadigde betonoppervlakken zijn niet opgenomen in onze prijzen, tenzij deze uitdrukkelijk zijn vermeld.  
 
 
Par. 6. Uitvoering    
 Door Indri bv worden de kunststofvloeren met de grootste zorg en door gekwalificeerd personeel uitgevoerd. 
  
 * Troffelvloeren worden echter veelal handmatig aangebracht en kunnen spaanslagen  bevatten. 

   Produktie-dagaanzetten kunnen niet geheel onzichtbaar worden aangeheeld of aangesloten worden aangebracht. 
 

 * Gietvloeren volgen de onvlakheid van een ondergrond, en hebben een hoogglanzend oppervlak  waarin zelfs zeer geringe   
    onvlakheden en laagdikteverschillen waarneembaar zijn. 
                     Deze hoge glans loopt door het gebruik van de gietvloer terug tot een eiglans.   
                     Indien gewenst kunnen deze vloeren worden afgewerkt met een transparant matte of zijdeglans toplaag. 
                Deze matte of zijdeglans topsealers zullen vrijwel altijd lichte rolbanen en aanzetten vertonen.   
 
 * Rolcoatings volgen de onvlakheid van de ondervloer. 
                    Afhankelijk van het type coating of systeem kunnen rolbanen of overlappingen zichtbaar  blijven. 
    Bij dunne epoxy vloersystemen kunnen straalsporen zichtbaar blijven. 
 

* Bij het toepassen van kleuren dient de opdrachtgever rekening te houden met een geringe  kleurafwijkingen t.a.v. eventueel        
    toegeleverde  kleurkaarten  en/of monsters. 
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