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Ter beschikking gestelde materiaal
Alle hoofdleidingmaterialen en appendages, niet zijnde hulpmaterialen, worden door Opdrachtgever
aan Opdrachtnemer ter beschikking gesteld en op locatie afgeleverd.
Voor de levering van de aansluitleidingmaterialen wordt verwezen naar de "REGELING TOELEVERING
VAN AANSLUITLEIDINGMATERIAAL 2015 definitief" van Waterbedrijf Groningen.
Alle ter beschikking gestelde materialen blijven eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is
verantwoordelijk voor het hem ter beschikking gestelde materiaal en aansprakelijk voor ontstane
schade of vermissing, tenzij hij aantoont zorgvuldig en naar behoren gehandeld te hebben.
Ontvangst van materiaal
De aannemer zal in aanvulling op de hygiënecode voor de opslag van materialen de volgende
aanvullende eisen hanteren:
 Buizen dienen 40 cm boven maaiveld opgeslagen te worden met de daarvoor bestemde
buizen opslagbokken.
 De toegepaste bokken mogen geen uitstekende delen hebben, die de drinkwaterbuizen
kunnen beschadigen.
 Ondersteuning van buizen (lengte 10m.) moet minimaal met 3 buizen opslagbokken
ondersteund worden.
 De afstand tussen hek en materiaal dient minimaal 1 meter zijn.
 De opslagplaats moet goed toegankelijk zijn en vrij van obstakels.
 De opslagplaats dient voorzien te worden van een verharding wanneer de bodemkwaliteit
onvoldoende is.
 desgewenst dient opdrachtnemer te assisteren met het op locatie lossen van de materialen
en daarvoor zonodig een kraan ter beschikking te stellen
 lijmen en glijmiddelen mogen na overschrijding van de aangegeven houdbaarheidsdata niet
meer worden gebruikt en dienen als chemisch afval te worden afgevoerd
 lijmen en glijmiddelen dienen vorstvrij te worden opgeslagen, conform de instructies van de
leveranciers
De aannemer dient de opslagplaats conform de eisen te hebben ingericht voor tijdstip van levering.
De aannemer dient bij ontvangst van het ter beschikking gestelde materiaal te controleren op
aantallen, hygiënisch (verpakking) en onvolkomenheden.
Retourneren van materiaal
De aannemer dient alle ter beschikking gestelde materialen na oplevering van het werk te
retourneren aan de Opdrachtgever.
De aannemer dient het ongebruikte materiaal hygiënisch, ordelijk, netjes en onbeschadigd te
retourneren:
 Hygiënisch; schoon en voorzien van de oorspronkelijke verpakking.
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Ordelijk; de materialen dienen netjes opgestapeld te worden. De materialen dienen van
zwaar naar licht opgestapeld te worden. De materialen dienen gedemonteerd te zijn.
Netjes; afval dient gescheiden te zijn van het materiaal. Het vuil in de container dient zo veel
mogelijk verwijderd te worden.
Onbeschadigd; de materialen die retour komen zijn vrij van schade, danwel op professionele
wijze hersteld.


Niet nakomen van afspraken
Bij het niet nakomen van de gestelde eisen zal naast de boete van € 500,- de gemaakte uren en
kosten in rekening worden gebracht en worden meegenomen in de projectbeoordeling.
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