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Tenzij anders wordt overeengekomen zijn de aangegeven montage – planning en – prijs gebaseerd op de volgende uitgangspunten en voorwaarden. 
 
 
1. Algemeen 

1.1. Het gebouw dient tijdens de aanvoer van de materialen en tijdens de montage over de verharde weg bereikbaar te zijn. 
1.2. Bij de berekening van de montagekosten zijn wij ervan uitgegaan dat de montage vanaf aanvang ononderbroken en niet gestagneerd 

door derden kan worden uitgevoerd in een redelijk droge, glasdichte en verlichte ruimte 
1.3. Voorts voldoende ruimte beschikbaar is voor de op de bouwplaats aangevoerde materialen. De ruimte waarin de installatie geplaatst 

wordt dient vrij te zijn van hinderlijke obstakels. 
1.4. Bouw- en verpakkingsmaterialen kunnen door META Nederland worden achtergelaten op een hiervoor aangewezen plaats mits deze 

binnen een straal van 250 meter valt. 
 

2. Montage 
2.1. Op het overeengekomen tijdstip dient een bevoegde persoon aanwezig te zijn die de montageplaats aangeeft en kan dan ook 

daadwerkelijk met de montage worden begonnen . Bij overschrijding hiervan kunnen wachturen in rekening worden gebracht. 
2.2. Indien door de afnemer het aanvangstijdstip voor de montage wordt verschoven dan dient in overeenstemming met META Nederland 

een nieuw tijdstip worden vastgesteld. META Nederland behoudt zich het recht voor ontstane meerkosten in rekening te brengen ( 
administratie-, opslagkosten e.d.). 

2.3. Voor de voormontage van het materiaal kan worden gebruikt gemaakt van een nader aan te geven gedeelte van het magazijn of 
andere geschikte ruimte dicht bij de montageplaats. 

 
3. Aansluitingen 

3.1. De voor de montage benodigde bouw stroom is van voldoende capaciteit (aansluitingen met randaarde 220 V en 380 V) en voor 
rekening van de opdrachtgever. 

3.2. Bij de montage van verrijdbare stellingen dient de bekabeling naar de centrale schakelkast en de benodigde kabelgoten door derden 
te worden geleverd en aangebracht. 

 
4. Transport 

4.1. Normaal transport is beschikbaar en mogelijk van de losplaats tot op de plaats waar de stellingen gemonteerd worden. 
4.2. Indien de bouwplaats niet op de begane grond is gelegen dan dient er een geschikte verticale transport van voldoende capaciteit en 

afmetingen aanwezig te zijn. 
4.3. META Nederland kan na afstemming gedurende de gehele montageperiode kosteloos beschikken over een hefvoertuig van 

voldoende hefhoogte en capaciteit, zonder onderbreking, en eventuele bijzondere hijswerktuigen (hoogwerker), teneinde het materiaal 
te kunnen lossen, te verplaatsen.of te monteren. 

5. Vloer 
5.1. Stationaire stellingen; De vloer dient geschikt te zijn voor de optredende belasting en voor de benodigde verankering (geen 

vloerverwarming of wapening tot 80 mm diepte). De vloer dient voldoende vlak te zijn en kleine niveauverschillen worden tijdens 
montage opgevuld en zal gemiddeld per staander niet meer bedragen dan; 

 1,5 mm voor legbordstellingen 
 2,0 mm voor grootvakstellingen 
 2,5 mm voor palletstellingen 
 3,0 mm voor overige stellingen 

5.2. Verrijdbare stellingen: De bedrijfsvloer dient geschikt te zijn voor de optredende belasting en voor de benodigde verankering. De rails 
zullen door META worden aangebracht en dienen conform de tekeningen en instructies van META door derden te worden ingestort in 
het betonwerk (belastingsopgave door META / berekeningen vloerconstructie door derden). Vloerleverancier moet zorgen voor 
scheiding beton en rails (zie tekeningen). 

 
6. Meerwerk 

6.1. Meerwerk blijft voor de duur van het project verrekenbaar tenzij anders is overeengekomen. Meerwerk wordt alleen dan uitgevoerd als 
het vooraf schriftelijk door de opdrachtgever wordt goedgekeurd. 

6.2. Het boren in beton, indien daarvoor diamantboren nodig blijken te zijn, worden extra berekend. Extra montagetijd en boren is nodig als 
blijkt dat beton wapening meer dan 12 mm groot is. In dat geval zal bij het boren veelal bewapeningsstaal worden gestoten. 

6.3. Het schoon- c.q. stofvrij maken van de geleverde goederen is niet in het montagebedrag opgenomen. 
6.4. Meerkosten kunnen worden berekend indien door de opdrachtgever achteraf een stelling configuratie wordt gewijzigd welke niet 

conform de aanbieding zijn of wanneer de arbeidsomstandigheden niet voldoen aan de eerder aangegeven voorwaarden. 
6.5. Voor zover van bovenstaande voorwaarden wordt afgeweken, kan dit leiden tot meerkosten, welke naar de op dat moment geldende 

tarieven doorberekend zullen worden aan de opdrachtgever. 
 
 
 


