
1. Uitgangspunten 

1.1.  Voor alle door of via ons verrichte werkzaamheden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden, 
jaarcontractprijzen, -voorwaarden en -toeslagen van toepassing. Prijzen zijn, in alle gevallen waarin 
wij niet kunnen werken met dieselmachines binnen de onder Werkruimte vermelde afmetingen, op 
aanvraag.

1.2.   Wij werken uitsluitend op aanwijzing van de opdrachtgever en zijn uit dien hoofde niet 
aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor schade als gevolg van zagen. 

1.3.  Een ongelijkheid, afhelling of niet schone ondergrond kan er voor zorgen dat er toch afwijkingen 
ontstaan tussen de afgetekende lijn en de gezaagde lijn.

1.4.  Knikken in de afgetekende lijn kunnen niet altijd gevolgd worden en proberen wij zo vloeiend 
mogelijk te zagen of  indien gewenst recht te steken.

1.5.  Door de grote puntbelasting (1.500kg) kunnen de zaagmachines niet op verse beton, over 
puinbanen of in keiharde bermen rijden.

1.6.  Onze werkzaamheden kunnen zonder onderbrekingen en in normale werktijden worden uitgevoerd.

1.7.  Alle machines zijn voorzien van lichtinstallaties en kunnen dus zonder externe voorzieningen in het 
donker zagen, mits de (verkeers) situatie overzichtelijk en veilig is.

1.8.  De normale reactietijd tussen afroep en uitvoering bedraagt één tussenliggende volledige werkdag.

1.9. De eerste opdracht van een werkdag wordt op een vast tijdstip ingepland, namelijk 07:00 of 07:30. 

1.10.  De tweede en volgende opdrachten van de werkdag worden indicatief met een marge van 
tenminste 2 uur ingepland. 

1.11.  Vaste tijdstippen gedurende de werkdag, kunnen tegen meerprijs worden ingepland indien deze 
niet redelijkerwijs te combineren zijn met de overige opdrachten. 

1.12.  Voor het berekenen van de zaagprijs geldt altijd de gezaagde diepte. De uiteindelijke laagdikte 
kan aanzienlijk variëren en staat bovendien pas bij het uitbreken 100% vast. De laagdikte kan dus 
nooit de basis zijn voor de berekening van de zaagprijs. Dieper zagen in onderlagen/fundering/
zand  brengt meer slijtage met zich mee dan het zagen van asfalt of beton en wordt derhalve zo veel 
mogelijk vermeden. Echter, indien gewenst kan dit tegen meerprijs worden uitgevoerd. 

1.13.  In verband met bevriezing van het koelwater kunnen wij bij vorst niet zagen. Waterleidingen en 
keerringen in de zaagmachine en in de watervoorziening in de transportwagen vriezen namelijk 
kapot. Bovendien kan koelwater op het wegdek opvriezen en weggebruikers en ander werkverkeer 
in gevaar brengen. De gemaakte afspraak zal ve rvallen indien onze planning het niet toelaat om

 reeds aansluitend ingeplande afspraken te verschuiven.

Voorwaarden

1.14.  Bij warm weer gedurende langere periode van:  
±25º overdag kan bij betonwegen door uitzetting van de beton het zaagblad vast komen te zitten. 
Indien de opdrachtgever bij warm weer overdag toch beton wil zagen, komen de kosten voor 
het wachten op het uithakken en eventuele beschadiging van zaagbladen voor rekening van de 
opdrachtgever. 

  ±30º overdag, gedurende meerdere opeenvolgende dagen, kan de asfalt deklaag beschadigen door 
de puntbelasting van wielen (rijsporen) van onze zaagmachines. Indien de opdrachtgever toch perse 
wil zagen is het  risico van beschadiging voor de opdrachtgever.

1.15.  Het kan voorkomen dat tijdens het zagen pas blijkt dat er toeslagstoffen, slakken, kwarts, zeegrind, 
stol, graniet of andere extreem harde materialen in het asfalt of beton zijn verwerkt. Hierdoor 
kan enerzijds de diamantslijtage meer dan verdubbelen en anderzijds de zaagsnelheid meer dan 
halveren. Wij zullen in deze situatie z.s.m. de opdrachtgever inlichten en in overleg een toeslag 
vaststellen. Het voorgaande geldt ook voor extreme ijzerwapening en gebakken klinkers die zich 
niet laten zagen.

1.16.  Wij zijn volledig zelfvoorzienend en zorgen zelf voor water- en 230V stroomvoorzieningen op het 
werkadres.

1.17. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

2. Verplichtingen van de opdrachtgever

2.1.  Voldoende werkruimte, wegafzettingen en overige veiligheidsvoorzieningen worden geregeld door 
de opdrachtgever vóórdat onze zaagmachinist is gearriveerd op het werkadres. Hierbij dienen de 
VCA-normen en de Arbo-wet te worden nageleefd.

2.2.  Een juiste en duidelijke maatvoering op een vlakke schone ondergrond die vrij is van obstakels, 
afgetekend met koord en witte spuitbus, wordt verzorgd door de opdrachtgever vóórdat onze 
zaagmachinist is gearriveerd op het werkadres. Behalve het begin en eindpunt van de zaagsnede, 
dient ook de tussenliggende zaaglijn te worden afgetekend. Minimaal 4 witte stippen per meter.  

  Langere lengtes minimaal 5 m overlappen om onnodige knikken in de afgetekende lijn te voorkomen. 

 2.3  Vóór het zagen geeft de opdrachtgever de diepte aan. Indien achteraf blijkt dat er dieper gezaagd 
moet worden, dan kan de volledige zaagdiepte opnieuw berekend worden. 


