EXTRA INFORMATIE INDIEN WIJ INSTAAN VOOR DE UITBRAAK : TER KENNISGEVING
Belangrijke opmerking bij hergebruik van de bestaande binnenvenstertabletten, behoud van oude buitendorpels
tabletten (blauwe hardsteen) en oud gebarsten metselwerk :

. Bij de uitbraak van oude ramen en deuren zullen wij steeds eerst nauwkeurig de uitbraak bekijken en efficient uitvoeren;
. Aan het uit te breken gedeelte zal eerst een beschermlaag worden aangebracht;
. Eventueel volgens noodzaak - zal voor start uitbraak - foto's worden genomen indien blijkt dat er reeds onvolmaaktheden
te constateren zijn (geen limitatieve lijst) :
vb. :

. Indien reeds aanwezige scheuren in pleisterwerk zichtbaar zijn;
. Indien reeds aanwezige vochtplekken tussen pleisterwerk en oud raamkaders zichtbaar zijn;
. grootte scheuren, breuken in bestaande en te hergebruiken venstertabletten;
. Scheuren, breuken in bestaande en te hergebruiken buitenvenstertabletten;
. Gebarsten vloertegels aan uit te breken raam- deuropeningen;

. Wij handelen steeds 'in eer en geweten' en op een correcte manier.
Uitbraak van oude ramen en deuren impliceert echter wel wij enkele handelingen moeten uitvoeren die kleine
bouwkundige spanningen met zich mee kunnen brengen
vb. :

. Bij hergebruik van bestaande marmeren tabletten kunnen wij NOOIT verantwoordelijk worden
gesteld dat de oude venstertablet scheurt of breekt door de onzichtbare bouwkundige plaatsing van
vroeger (vb. door een oude raamanker onder de oude venstertablet => onzichtbaar voor uitbraak, ….)
. Idem voor oude en te behouden buitendorpels (hardheid gebruikte cement
. Idem voor oude voegen tussen metselwerken (hardheid gebruikte cement en voegsel)
Trillingen van onze boormachine kan aan zwak aangebracht voegsels scheurtjes veroorzaken
Trillingen kunnen ook vochtig en beschadigd pleisterwerk kan krakeleren

HIER KUNNEN WIJ NOOIT VERANTWOORDELIJK VOOR WORDEN VOOR GESTELD

EXTRA INFORMATIE BIJ HERGEBRUIK OUDE VENSTERTABLETTEN
Indien aan de binnenzijde de oude binnenvenstertabletten moeten hergebruikt worden, dan kan dit in 9 van de 10 projecten
de oude venstertabletten blijven liggen zonder dat deze moet worden uitgebroken.
In de weinige gevallen dat wij deze venstertabletten wel moeten uitbreken, wordt volgende eventueel aangereken :
Indien de oude venstertabletten moeten worden uitgebroken, dan zal een herplaatsingsbedrag
aangerekend worden :
=> Herplaatsen van bestaande binnenvenstertabletten incl. verwerkingsmateriaal zoals snelcement /pleister
0,00 St.
50,00 €/st.
0,00 ,- €/totaal

