Transport/opslag

Transport en opslag van
gelamineerd hout.

Transport en lossen van de lading op de bouwplaats. Wij gaan er van uit dat wij uw medewerking krijgen
bij het lossen van de lading. Indien er niemand op de bouwplaats aanwezig is worden de onderdelen door
de chauffeur gelost. Onze vrachtwagen is voorzien van een kraan, en kan lossen naast de wagen.
Withagen Houtprodukten levert per
werkweek, en niet per dagdeel. Bij complete projecten en opdrachten groter dan
10 m3 is het mogelijk om een leverdag af
te spreken. Bij levering van projecten gaat
het lossen altijd in overleg met betrokken
partijen. Indien wij ook gaan monteren zal
de lading door het montage team worden
gelost. U dient er altijd rekening mee te
houden dat wij met een 20 meter oplegger
rijden!
Oppervlakte afwerking
Al onze gelamineerde onderdelen worden
standaard onbehandeld geleverd. Indien
de onderdelen worden blootgesteld aan
weer en wind, dient u een extra afwerking
te hanteren, om vocht intrekken en de
gevolgen hiervan te voorkomen. Wij raden
u aan om hierin het bouwbesluit te volgen.
Ook bij een basis afwerking/grondlaag
dient u binnen 2 maanden de afwerklaag
aan te brengen. Lekstrepen en oppervlakte
vervuiling zijn zonder extra afwerking niet
te voorkomen en zijn nadien lastig te verwijderen. Wij adviseren u om bij uw schilder
een advies aan te vragen voor een juiste
eindafwerking en correct onderhoud.

Verwerking
Withagen Houtprodukten levert een halffabricaat, welke door derden dient te worden
afgewerkt en te worden verwerkt. Wij zijn
niet op de hoogte van de toepassing en zijn
daarom ook niet verantwoordelijk voor onjuist
gebruik.In overleg geven wij graag advies
over de mogelijkheden en verwerking in uw
specifieke situatie. Verder dient u de liggers
te verwerken en op te slaan volgens de NPR
7070 en BRL 1701. Bij opslag in de buitenlucht
adviseren wij u om de onderdelen als pakket
afgedekt en ventilerend op te slaan.
Verpakking in wikkelfolie
De gelamineerde houtconstructie onderdelen worden standaard geleverd in wikkelfolie. Deze folie dient u te verwijderen na
ontvangst op de bouwplaats, om vochtzakken te voorkomen.
Maatvoeringen
Withagen Houtprodukten hanteert op de
leveringen van gelamineerd hout de toleranties volgens afwerkklasse 2, conform de
NEN 5499; NEN 6763/A3 gelijmde dragende
houtconstructies. Dit is van toepassing op
het gelamineerde constructie hout.
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Controle
Wij verwachten van u dat de afgeleverde
onderdelen na aflevering worden gecontroleerd op gebreken. Eventuele gebreken en/
of beschadigingen dient u binnen 48 uur na
aflevering te melden. Wij adviseren u om
foto’s te maken van eventuele gebreken en/
of beschadigingen.
Garantie en voorwaarden
Wij leveren al onze gelamineerde onderdelen, indien in de offerte vermeld, met een
KOMO SKH certificaat. Daarnaast is er de
mogelijkheid om voor de projecten een
aanvullende garantieverklaring af te geven,
voor een periode van 10 jaar na levering.
De garanties gelden op de door ons te
leveren onderdelen van de houtconstructie
en dienen vooraf met de betrokken partijen
besproken te worden.
Verkoopvoorwaarden.
Van toepassing zijn de verkoopvoorwaarden van de V.V.N.H. Op verzoek sturen wij
kosteloos een exemplaar naar u toe, of kijk
op onze website.
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