
Algemene plaatsingvoorwaarden

Algemeen

- plaatsingloca�e moet goed bereikbaar zijn met auto (maximaal 10 meter vanaf plaatsingloca�e)
- wij komen met blanco kleding en een blanco auto 

Stormschadegaran�e:
In geval van plaatsing door ons uitgevoerd is van toepassing 12 maanden stormschade garan�e, tenzij anders 
is overeengekomen. 
Defini�e van storm:
een wind met een snelheid van tenminste veer�en meter per seconde (windkracht 7 of hoger).
Uitslui�ngen:
a. neerslag, schade door regen, sneeuw, hagel;
b. storm met een gemiddelde windsnelheid van 100 km/u gemeten over 10 minuten met windstoten hoger dan 110 km/u.
Onder deze garan�e vallen alle beschadigingen die als gevolg van storm kan worden 
opgelopen (opwaaien, scheef hangen, e.d.) 
Schade valt onder de garan�e als binnen 48 uur nadat de storm geluwd is contact wordt opgenomen

Voorbehoud
Indien de weersomstandigheden (vorst, harde wind etc.) het niet toelaten om plaatsingswerkzaamheden te
verrichten, beroepen wij ons op de clausule: onwerkbaar weer. Commerciële, technische schade en/of juridische
gevolgen, die hieruit voortvloeien kunnen niet op Drogt Print & Reclamesystemen verhaald worden.

Plaatsing van vrijstaande construc�es

Bodemgesteldheid
- we gaan uit van een vlak terrein (max. verschil van 20 cm)
- de loca�e dient vrij te zijn van kabels, leidingen, funderingen, zware klei, puin, wortels, etc. 
- we gaan niet uit van plaatsing op bestra�ng of asfalt

Let op: mocht de bodemgesteldheid niet aan de eisen voldoen dan zal dat in veel gevallen leiden tot meerkosten

Meerwerk
- het plaatsen op straatwerk valt onder meerwerk
- het herstellen van straatwerk valt onder meerwerk

Plaatsing van gevel construc�es

Gesteldheid van gevel
- we gaan uit van een deugdelijke, vlakke gevel/muur (maximaal 5-10 mm diepteverschil)
- gevel moet technisch geschikt zijn om een construc�e op te plaatsen, de verankering in de gevel is daarbij belangrijk

Let op: mocht de gesteldheid van de gevel niet aan de eisen voldoen dan zal dat in veel gevallen leiden tot meerkosten

Loca�e
- genoeg werkruimte voor ladders en eventueel een hoogwerker, minimaal benodigde werkruimte onder de gevel
is 4 meter 


