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MUURAFDEKPROFIELEN ALGEMENE OPMERKINGEN BIJ ONZE OFFERTES
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SCHAAL nvt
1. Onze prijzen zijn gebaseerd op een uitvoering van de werken in één fase . Indien de werken dienen uitgevoerd
te worden in meerdere fases zal een vooraf te bepalen meerprijs per fase van toepassing zijn.

2. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in onze offerte zijn de prijzen uitsluitend geldig voor
gebogen of gesegmenteerde stukken is steeds een meerprijs van toepassing.
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3. Bij uitvoering in geanodiseerd aluminium (natuur- of kleuranodisatie) zijn mogelijke kleurverschillen niet
uit te sluiten. Vooral bij gelaste stukken (hoeken en T-verbindingen) bestaat de kans op kleurschakeringen aan
de lasnaden.
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4. De muren dienen waterdicht te zijn alvorens de muurafdekprofielen geplaatst worden. Een
waterdichtingslaag dient door de dakdekker aangebracht te worden onder of boven de waterbestendige
multiplexplaten (bij voorkeur op de wbp-platen). Een aluminium muurkap is geen waterdichtingsproduct ;
de kappen hebben enkel een beschermende en decoratieve functie.

5. Crépi : bij uitvoeringen met crépi dienen er vooraf duidelijke details opgemaakt te worden :
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Aansluitingen bebording (wbp) - crépi
Oversteek van de bebording (wbp)
Oversteek van de aluminium muurafdekprofielen
Conform aan voorschriften aannemer crépi
Vastleggen van de volgorde van uitvoering
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6. Borstweringen : indien later borstweringen worden aangebracht op de muurafdekprofielen dienen hiervoor de
nodige voorzieningen getroffen; bijvoorbeeld door het plaatsen van extra bevestigingsbeugels ter hoogte van
de verticale stijlen van de borstwering. Behoudens uitdrukkelijk vermeld in onze offerte zijn deze voorzieningen
niet inbegrepen in onze prijzen.
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7. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in onze offerte zijn volgende zaken

te voorzien door de klant :

verticaal transport van onze materialen naar daken en/of terrassen.
onderliggende isolatie, uitvullingen (uittimmeringen) en waterdichtingen .
op gelijk niveau brengen van buiten- en binnenmuren.
de nodige stellingen, steigers of hoogwerkers voor het bereiken van de montagevlakken. Gebruik van
onze eigen rolstelling (max. werkhoogte 8 meter) is inbegrepen in onze prijzen.

8. De opmetingen zullen slechts uitgevoerd worden wanneer de muren volledig afgewerkt zijn , d.w.z. na
plaatsing van alle isolaties, waterdichtingen en gevelafwerkingen.

ALUSERVICE bvba - Zandbergen 14 - B-2480 Dessel
Tel. +32(0)14 67 38 14 - Fax. +32(0)14 67 38 15
www.aluservice.be - sales@aluservice.be
Deze tekening is en blijft eigendom van Aluservice bvba en mag onder geen geding of zonder schriftelijke
toestemming gekopieerd en/of ter inzage gegeven worden aan derden.

