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ALGEMENE VOORWAARDEN
T.B.V. HEIWERKZAAMHEDEN EN
MACHINAAL KOPPENSNELLEN

• Voor rekening van de opdrachtgever is, indien er anders is overeengekomen:
- alle uitzetwerkzaamheden
- schaft- en sanitairvoorzieningen
- vergunningen en/of voorzieningen voor het stremmen van het verkeer
- de maatvoering en het kalenderen

• De bouwput dient droog te zijn, voldoende draagkrachtig, zonder sleuven voor  
funderingsbalken en/of andere obstakels

• De heipalen moeten binnen het bereik van de heistelling geleverd en gelost worden,  
zo niet dan dient de aannemer hiervoor passende maatregelen te treffen

• Er dient minimaal 80 cm. ruimte om een piket te zijn
• Vanaf het maaiveld dient het heiwerk te worden uitgevoerd, tenzij anders 

overeengekomen
• Mochten er scheurvormingen en schade ontstaan in grond, aan installaties, gebouwen 

en/of werk door heiwerkzaamheden, vallen deze niet onder onze aansprakelijkheid
• Heicoop hei- en funderingstechnieken BV is niet aansprakelijk voor het stukslaan 

en/of breken van palen, tenzij dit geschiedt door onkundig handelen
• Indien niet anders overeengekomen wordt het heiwerk te lood uitgevoerd met 

hydroblok. Schoor en op niveau heien is tegen meerprijs
• Buiten onze schuld wachturen bedragen 250,-- euro
• Voor de kraakinstallatie t.b.v. het koppensnellen moet er 70 cm. rondom de heipaal 

zijn
• De afkapstreep dient duidelijk te zijn aangebracht. Er dient minimaal 8 cm. ruimte 

gecreeerd te zijn, onder de streep
• De heipalen dienen bereikbaar te zijn voor de graafmachine met kraakinstallatie, de 

reikwijdte bedraagt maximaal 4,5 mtr. vanuit de rups
• Indien er extra paallengte (>50 cm.) gesneld en afgevoerd dient te worden, zullen de 

kosten hierover in rekening worden gebracht
• Voor het overige verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden voor de aanneming 

van Funderingswerken 2016 (AVAF 2016), gedeponeerd ter griffie van de rechtbank 
te Midden Nederland op 6 januari 2016 onder nummer 10/2016.


