
 

 

Installatievoorwaarden Hettich Benelux B.V. 

 

Plaatsing van meerdere kasten 

Wanneer er meerdere kamers en/of kasten worden geplaatst, moeten deze binnen één afdeling staan. 

Als dat niet zo is worden extra installatie uren in rekening gebracht. In dat geval geeft de opdrachtgever 

een meerwerkopdracht. 

 

Aansluitingen, afvoer, stroomvoorziening 

De aansluitingen van het demiwater, het eventueel aanwezige koelwater, de stroomvoorziening en de 

benodigde afvoer moeten aanwezig zijn binnen een afstand van één meter van de locatie waar de 

kamers/kasten geplaatst moeten worden. Als dit niet het geval is en Hettich Benelux deze voorzieningen 

naar de installatieplaats moet aanleggen, worden extra installatie uren in rekening gebracht. De 

opdrachtgever geeft hier een meerwerkopdracht voor. 

Installatie op de begane grond 

De calculaties zijn gebaseerd op installatie op de begane grond. Deze is direct en goed bereikbaar. Alle 

benodigde materialen zijn gemakkelijk naar de plaats van bestemming te brengen.  

 

Vloer en ondergrond van de locatie 

De vloer van de locatie waar de kamers/kasten komen te staan, moet egaal en vrij van obstakels zijn. 

Daarbij is er voldoende ruimte (rondom en boven) om de apparatuur te installeren. Er is een locatie  om 

tijdens de installatiewerkzaamheden materialen en gereedschappen (afsluitbaar) op te slaan. De 

ondergrond moet sterk genoeg  zijn om het gewicht van de kamers/kasten te kunnen dragen. De 

verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de opdrachtgever. 

Hijs- en hefwerktuigen 

Benodigde hijs- en/of hefwerktuigen voor de installatie stelt de opdrachtgever ter beschikking.  

 

Hak- en breekwerkzaamheden 

Benodigde hak- en breekwerkzaamheden zijn niet in de prijs en tijdsplanning opgenomen. Deze worden 

besproken met de opdrachtgever. Als Hettich Benelux de werkzaamheden moet uitvoeren of coördineren 

verstrekt de opdrachtgever een meerwerkopdracht en is opdrachtgever er zich van bewust dat het 

gevolgen kan hebben voor de planning c.q. opleveringsdatum. 

Geldende regels op de locatie 

Wanneer er speciale regels op de locatie gelden zoals werkprocedures voor solderen, boren/slijpen, 

lassen en dergelijke, dan maakt de opdrachtgever deze tijdig bekend aan Hettich Benelux. De eventuele 

extra uren die gemaakt worden als gevolg van deze speciale regels worden door Hettich Benelux in 

rekening gebracht. Ook de benodigde tijd voor het verplicht bekijken van veiligheid- en/of instructiefilms 

of het aanvragen van werkvergunningen worden in rekening gebracht.  

 

Bereikbaarheid locatie 

De opdrachtgever zorgt ervoor dat de locatie te allen tijde voor Hettich Benelux  bereikbaar is. Als Hettich 

Benelux besluit langer door te werken om bijvoorbeeld werk af te maken, dan maakt de opdrachtgever 

dit mogelijk. Mocht opdrachtgever dit niet mogelijk kunnen maken en er door Hettich Benelux gebruik 

moet worden gemaakt van een hotelovernachting, dan zijn de hotel- en avondkosten voor rekening van 

de opdrachtgever. 

 



 

 

 

Plaatsing koelaggregaat 

Bij een klimaatkamer/koelcel/vriescel wordt het koelaggregaat standaard op het dak van de kamer/cel 

geplaatst. Wordt er na het uitbrengen van een offerte of een door de opdrachtgever verstrekte opdracht 

aangegeven dat het aggregaat op een andere locatie gemonteerd moet worden, dan zal er eerst een 

aanvullende opdracht door de opdrachtgever, op basis van een offerte, verstrekt moeten worden. 

Opdracht tot meerwerk 

Meerwerk in opdracht van de opdrachtgever zal alleen dan worden uitgevoerd wanneer er een 

schriftelijke opdracht is verstrekt. Onze monteurs zullen zonder opdracht van ons bedrijf geen meerwerk 

werkzaamheden mogen uitvoeren. Als er door de opdrachtgever tijdens de werkzaamheden een 

aanpassing wordt verlangd en daardoor de voortgang van de installatie wordt stilgelegd of vertraagd, 

worden eventueel gemaakte (wacht)uren in rekening gebracht. 

Het leveren en plaatsen van kasten en kamers omvat alles wat in een uitgebrachte offerte en bevestigde 

opdracht staat vermeld. Elke verandering, toevoeging of andere extra werkzaam-heden mogen onze 

monteurs alleen uitvoeren als daar een schriftelijke meerwerkopdracht voor is verstrekt. 
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