Checklist inhuizen Vatenkasten

Standaard plaatsing houdt in:
a. Het plaatsen van de kast(en) op de gewenste plaats op
de begane grond. Wanneer kasten op een verdieping
(etage of kelder) moeten worden geplaatst en deze
verdieping met een interne lift met voldoende
draagvermogen en afmetingen bereikbaar is, geldt dit
ook als een plaatsing op de begane grond.
b.

De kast(en) moeten verticaal met onze standaard
transportmiddelen, zoals een pompwagen en/of
heftransporters kunnen worden verplaatst naar de
opstelplaats.

c.

Een kast wordt op de plaats van bestemming opgesteld
zodat deze direct door de gebruiker in gebruik
genomen kan worden. Het verwijderen van
(bouwkundige) obstakels en aansluiten op een
afzuiginstallatie is niet in onze prijs opgenomen.

d.

Verpakkingsmateriaal wordt door ons afgevoerd.

e.

Onze prijs is vastgesteld op één levering op één
afleveradres in de Benelux, uitgezonderd
waddeneilanden, zonder onderbreking, excl. speciale
hulpmiddelen zoals kraan en/ of liftwerktuigen. Voor het
inhuizen is ca. 30 minuten per kast gereserveerd.
Wanneer meer tijd nodig is, zijn wij gerechtigd dit als
meerwerk aan de opdrachtgever door te berekenen.

f.

De opdrachtgever of gebruiker tekent af voor een
correcte en schadevrije plaatsing van de kast, alsook
voor de ontvangst van de gebruiksaanwijzing.

Uitzonderingen:
a. Wanneer bij uitvoering van het standaard inhuizen op
locatie blijkt dat door een onjuist en/of incompleet
ingevuld inhuisformulier alsook bij afwezigheid van de
contactpersoon een standaard plaatsing niet mogelijk
is, wordt ter plaatse de situatie beoordeeld. Indien dit
leidt tot het maken van een nieuwe afspraak, zijn wij
gerechtigd de kosten van dit vergeefse bezoek in
rekening te brengen. Eventuele kosten voor het
inzetten van extra hulpmiddelen om de plaatsing
alsnog ten uitvoer te brengen, zullen op basis van
nacalculatie in rekening worden gebracht.
b.

Wanneer aan de hand van het ingevulde
inhuisformulier blijk dat een standaard inhuizing niet
mogelijk is, wordt dit aan de opdrachtgever
doorgegeven. In overleg met de opdrachtgever wordt
een afspraak gemaakt voor het uitvoeren van een
schouwing (bezoek op locatie).

c.

Wij zijn gerechtigd om wachttijden,
veiligheidsinstructies en/of aanmeldprocedures als
meerwerk aan de opdrachtgever door te berekenen op
basis van nacalculatie.

Schouwing:
a. Indien gewenst kunnen onze specialisten ook direct een
bezoek op locatie voor u uitvoeren. U hoeft dan geen
inhuisformulieren in te vullen en de gehele
verantwoordelijkheid van inhuizen ligt bij ons.
Tijdens ons bezoek op locatie wordt bepaald op welke
wijze de kast(en) kunnen worden ingehuisd. De
opdrachtgever ontvangt hiervoor van Asecos een offerte.
De kosten voor deze schouwing worden de opdrachtgever
in rekening gebracht. Neem contact met ons op voor de
voorwaarden.
b. Kosten schouwing:
Bestelnr..
390-00029
960-00003
960-00003L

Land
Nederland
België
Luxemburg
Waddeneilanden

Prijs (EUR)
95,-150,-195,-op aanvraag

Werkzaamheden opdrachtgever:
a.
Door de opdrachtgever dient de plek van plaatsing
vooraf aan ons kenbaar gemaakt te worden. Voor elke
ruimte waar één of meerdere kasten zullen worden
geplaatst, moet één inhuisformulier worden ingevuld.
Naast afmetingen van liften, toegangsdeuren etc. dient
de opdrachtgever eventuele verticale en horizontale
obstakels aan te geven zoals drempels, balken, leidingen
etc. die het inhuizen kunnen hinderen. De opstellocatie
van de kast moet vrij toegankelijk en beschikbaar zijn,
waarbij de minimale afmetingen als omschreven op
pagina 2 moeten worden aangehouden.
b.

De opdrachtgever draagt zorg voor eventueel van
toepassing zijnde beschermingsmaterialen voor o.a.
vloeren en trappen en het aanstellen van een
contactpersoon die de verantwoordelijkheid heeft de
juiste locatie aan te geven bij aflevering van de kast(en).
De contactpersoon moet op de afgesproken dag
bereikbaar zijn. Bij zijn/haar afwezigheid zal een andere
contactpersoon moeten worden aangesteld.
Door het verstrekken van onjuiste gegevens kan de
benodigde tijd voor plaatsing worden overschreden of
is plaatsing niet mogelijk. Asecos is gerechtigd alle
meerkosten, die zijn ontstaan door een onvolledig of
onjuist ingevuld inhuisformulier aan de opdrachtgever
door te bereken!

Voor vragen kunt u ten alle tijden contact opnemen met:
Asecos BV
Tuinderij 15
2408 AJ Leimuiden
Tel. +31 (0) 172 50 64 76
E-mail: asecos@asecos.nl
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Checklist inhuizen Vatenkasten
Retour sturen per fax naar +31 (0) 172 50 65 41
Kast aangekocht bij:
Bedrijfsnaam:
Afleveradres:
Postcode:

Plaats:

e

e

1 Contactpersoon:

2 contactpersoon:

Telefoon:

Openingstijden:

Gebouw nr:

Ruimte nr.:

Toegang losplaats!
Is de toegang tot aan de losplaats met een vrachtwagen over een
verharde weg, zonder obstakels vrij bereikbaar?

 Nee

Reden:

Doorgaan
Doorgaan

 Ja
Inpandige route tot aan de opstelplaats!
Is de ruimte waar de vatenkast(en) moet(en) worden opgesteld
bereikbaar zonder obstakels, zoals deuren, drempels,
armleuningen, radiatoren, leidingen, verlichtingsarmaturen,
afzuigkanalen of andere (bouwkundige) constructies op de vloer,
onder het plafond of aan de wand.

 Nee

Afmeting kleinste doorgang opgeven.
Bij deuren dagmaat opgeven:
Hoogte …….…………………………. mm
Breedte …..…………………..……….. mm
Soort obstakels: ……………………….….

In alle gevallen moeten de volgende minimale afmetingen worden
aangehouden om de kast(en) verticaal te kunnen transporteren.

………………………………………………..
Aantal obstakels: …………………………..

-

Vatenkasten
Drempels maximaal

2.400 x 1.200 mm (HxB)
40 mm hoog

-

Let op! Vatenkasten wegen leeg ca. 1300 kg

Hoogte dorpels: ……………………..mm
Anders:

 Ja
Wordt de vatenkast of worden de vatenkasten opgesteld op de
begane grond?

Doorgaan

 Nee

 Ja

Kelder:
Etage:

ja / nee
ja / nee

..……. etage

Interne lift aanwezig

ja / nee

Opgeven afmetingen opstelplaats (ruimte)!
Gebruik van lift toegestaan

Wat zijn de afmetingen van de opstelplaats (ruimte)
waar de kast(en) moeten worden opgesteld?
Lengte: ……………………..mm

Doorgaan

Breedte: ……………………..mm
Hoogte: ……………………..mm

Wij verzoeken u het inhuisformulier compleet ingevuld aan ons op te
sturen. Na ontvangst van uw inhuisformulier kunnen wij u informeren
of de veiligheidskast(en) voor het standaard tarief ingehuisd kunnen
worden of dat eerst een site-survey op locatie uitgevoerd moet
worden.

ja / nee

Toegestane belasting lift: ________________ kg
Minimaal 1.300 kg

Dagmaat liftdeur:

______x _____ mm (HXB)

Minimaal 2.400 x 1.200 mm

Inwendige netto
afmeting lift: ______x _____ x _____ mm (BxDxH)
Minimaal 1.700 x 1.500 x 2.400 mm

Site survey!
Naar aanleiding van een site survey op locatie ontvangt u van ons een prijsopgave voor het inhuizen. Deze prijsopgave kan afwijken
van het standaard inhuistarief. Indien gewenst kunnen onze specialisten ook direct een site survey op locatie voor u uitvoeren.
U hoeft dan geen inhuisformulieren in te vullen en de gehele verantwoordelijkheid van inhuizen ligt bij ons.
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