PLAATSINGSVOORWAARDEN
Plaatsingsvoorwaarden Dokkumer Vlaggen Centrale bv
Artikel 1.
Voorbereidende en bijkomende werkzaamheden.
1. De overeengekomen prijs is gebaseerd op montage in, c.q.
op obstakelvrij terrein, waarvan de grondgesteldheid van dien
aard is dat de uitvoering van het opgedragen werk geheel
volgens de door Dokkumer Vlaggen Centrale BV (DVC)
vastgestelde normen kan geschieden.
Het terrein dient daartoe aan de volgende voorwaarden te
voldoen:
a. Het terrein dient vrij te zijn in en boven de grond
van bestratingen en/of verhardingen, puin, rioleringen, greppels,
zeer harde klei, rotsachtige substanties, oude funderingen,
boomstronken of wortels, begroeiingen, hogere grondwaterstand
dan 60 cm beneden maaiveld en verder alles waarvoor hak/breekwerk nodig is.
b. Eventuele kabels, leidingen, draden, buizen, rioleringen e.d.
moeten schriftelijk en tijdig aan DVC worden opgegeven.
Uitdrukkelijk wordt gewezen op het feit dat deze kabels,
leidingen etc. op het terrein duidelijk en op de juiste plaats met
piketten moeten zijn aangegeven.
2. In de overeengekomen prijs van de door ons uit te voeren
werken zijn niet begrepen:
a. Werkzaamheden die het terrein in de staat brengen als in lid 1
omschreven.
b. Het terugplaatsen van door DVC uitgestoken graszoden en/of
uitgebroken plaveisel (of de uitgebroken verharding van welke
aard ook).
c. Het afvoeren van uitgegraven grond.

op andere wijze wordt vertraagd, DVC gerechtigd is de daaruit
voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te
brengen naar de door DVC algemeen gehanteerde tarieven.
d. dat verkeerstechnische maatregelen, aftekeningen,
markeringen, lichtsignalen, aanwijzingen voor verkeer/
voetgangers etc. die eventueel genomen moeten worden
vanwege de plaatsingsactiviteiten van DVC, ten laste van en
door de opdrachtgever getroffen dienen te worden. Deze
verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever, die een veilige en
ongestoorde plaatsing door DVC moet waarborgen.
e. de opdrachtgever dient zich overigens te vergewissen van
mogelijk voor de plaatsing van vlaggenmasten voor hem
geldende voorschriften van de (gemeentelijke) overheden. DVC
kan hiervoor nimmer aansprakelijk zijn of enige verantwoording
aanvaarden.
5. Alle door DVC te maken kosten als gevolg van het niet, niet
tijdig en/of ondeugdelijk nakomen door de opdrachtgever van de
in deze plaatsingsvoorwaarden genoemde verplichtingen komen
voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 2.
Leverings- en uitvoeringstermijnen.
1. Een door DVC opgegeven termijn voor plaatsing is nimmer te
beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. De termijn gaat eerst in nadat de overeenkomst
tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering daarvan
noodzakelijke gegevens in het bezit van DVC zijn.

3. De overeengekomen prijs van door ons uit te voeren werken
heeft uitsluitend betrekking op de beschreven werken en
leveringen in de opdrachtbevestiging van DVC. Alle bijkomende
werken en/of leveringen van welke aard ook zijn ten laste van de
opdrachtgever. De uitvoering hiervan kan alleen dan van DVC
worden geëist wanneer een voorafgaande afzonderlijke
schriftelijke overeenkomst tussen partijen werd gesloten. DVC
heeft echter in alle gevallen recht op verrekening van meerwerk,
waarbij het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk de
aanspraken van DVC op verrekening onverlet laat. Alleen indien
uitdrukkelijk het meerwerk voor verrekening werd uitge- sloten
met een aparte vermelding op de opdrachtbevestiging zal slechts
in deze gevallen geen meerwerkverrekening door DVC
plaatsvinden.

2. De termijn is vastgesteld in de verwachting dat de
omstandigheden waaronder het werk door DVC moet worden
uitgevoerd een onbelemmerde uitvoering mogelijk maken en met
name dat de opdrachtgever aan zijn in het vorige artikel
opgenomen verplichtingen heeft voldaan. De termijn zal in ieder
geval worden aangepast indien:
- meer en/of extra werk wordt opgedragen;
- het werk moet worden uitgevoerd gedurende andere perioden
en/of tijden en/of weers- en werkomstandigheden dan waarmee
ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst is gerekend. De
hieraan verbonden kosten zullen aan de opdrachtgever in
rekening worden gebracht;
- er sprake is van vorst in de grond, waardoor graafwerkzaamheden niet of nauwelijks uitgevoerd kunnen worden.

4. Met betrekking tot de uitvoering van werken wordt
uitdrukkelijk bepaald:
a. dat vlaggenmasten zullen worden geplaatst op de plaats
welke door de opdrachtgever voor aanvang der plaatsing is
aangeduid dat, indien zulks niet is geschied, de vlaggenmasten
aan de hand van de ter beschikking staande gegevens geplaatst
zullen worden en dat, indien dit een foutieve plaatsing tot gevolg
heeft, een mogelijke herplaatsing geheel voor rekening van de
opdrachtgever uitgevoerd zal worden;
b. dat bij aanvang en bij oplevering een bevoegd
vertegenwoordiger van de opdrachtgever aanwezig dient te zijn;
in geval van afwezigheid geldt het werk als correct opgeleverd;
c. dat wanneer de plaatsing door oorzaken buiten de schuld van
DVC niet regelmatig en zonder onderbreking kan geschieden of

3. Voor de bepaling van de oplevering zal het werk door DVC
samen met de opdrachtgever danwel iemand namens hem
worden geïnspecteerd. Oplevering wordt geacht te hebben
plaatsgevonden na ondertekening door opdrachtgever van het
hem door DVC bij de oplevering aangeboden
opleveringsformulier. Indien de opdrachtgever of zijn
vertegenwoordiger bij de oplevering niet aanwezig is op het
overeengekomen tijdstip, zal het werk hoe dan ook geacht
worden te zijn opgeleverd met de volledige en
onvoorwaardelijke goedkeuring van opdrachtgever.

DE ENIGE ECHTE IN VLAG EN DOEK

