Montageservice Deurenfabriek Van der Plas BV
Inmeet- en afhangwerkzaamheden:
Het afhangen van houten buitendeuren is werk voor professionele vakmensen.
Deurenfabriek van der Plas beschikt over deze specialisten die dagelijks in nieuwbouw en/of
renovatie de door u gespecificeerde deuren en ramen afhangen, indien gewenst voorzien
van beglazing, beslag, compleet met hang- en sluitwerk en eventueel afgelakt.
Van opdracht tot oplevering neemt Deurenfabriek van der Plas, afgestemd op uw wensen.
Vanzelfsprekend wordt ieder project begeleid door een van onze projectbegeleiders die
uw vaste contactpersonen is en verantwoordelijk is voor de kwaliteit en voortgang van de
werkzaamheden.
Tenzij anders overeengekomen dient de dagproductie bij nieuwbouw afgestemd te zijn op
circa 16 stuks- en bij renovatie op circa 9 stuks deuren. Tevens heeft Deurenfabriek van der
Plas de mogelijkheid uw projecten van een tijdelijke deur, de zogenaamde wisseldeur, te
voorzien welke zo kort mogelijk voor de oplevering wordt vervangen door de definitieve
deur, dit omdat we beschadigingen aan de definitieve deur willen voorkomen.
Projectaanpak:
1. Op afspraak met uw uitvoerder worden de deuren door onze inmeters digitaal
ingemeten.
2. Op basis van de definitieve gegevens en planning wordt de opdrachtbevestiging
gemaakt.
3. Deuren worden op de bouwplaats afgehangen. Dit omvat de volgende
werkzaamheden:





De montageservice komt op de afgesproken datum op de bouwplaats met de
overeengekomen dagproductie.
De betreffende kozijnen (indien overeengekomen) worden voorzien van
scharnier-, sluitplaat- en sluitkominfrezingen, welke op de bouwplaats behandeld
worden conform de GND-onderhoudsvoorschriften.
De kozijnhelften van de scharnieren, de sluitplaat en de sluitkommen worden
gemonteerd.
De op basis van de digitale inmeetgegevens op de exacte pasmaat geproduceerde
deuren, voorzien van scharnierhelften en slot, worden afgehangen, sluitend
gemaakt en gecontroleerd op de juiste werking.

Genoemde werkzaamheden kunnen we tegen een gunstig tarief uitbreiden met
onderstaande opties:





Krukken en schilden monteren.
Briefplaten monteren.
Slijt- en tochtprofielen monteren.
Spionogen monteren.
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Montageservice procedure (aandachtspunten en voorwaarden):
1. Uw contactpersoon bij Deurenfabriek van der Plas BV is onze projectbegeleider.
2. Tenzij anders overeengekomen voert Deurenfabriek van der Plas BV op de dag
van uitvoering de benodigde producten en hulpmaterialen aan.
3. Geleverde materialen
gefactureerd.

en

diensten

worden

onmiddellijk

na

aflevering

4. Het meer en minderwerk dient vooraf schriftelijk overeengekomen te zijn.
5. De bouwplaats dient goed bereikbaar te zijn voor de servicebussen van
Deurenfabriek van der Plas.
6. Om extra kosten te voorkomen dienen obstakels zoals cementresten in de
kozijnsponning, kozijnankers, bouwsteigers etc. welke het digitaal inmeten en/of
afhangen vertragen en/of beletten, vooraf door u te worden verwijderd.
7. Voor een correcte planning dient tenminste 25 werkdagen voor aanvang van de
afhangwerkzaamheden door u i.o.m. de uitvoerder een afspraak gemaakt worden
met onze projectbegeleider.
8. Slijt- en/of tochtstrippen, hardstenen onderdorpels enz., dienen correct
aangebracht te zijn.
9. Kruipgaten bij de deuren dienen gesloten te zijn.
10. Electra dient in redelijke nabijheid beschikbaar te zijn.
11. Na goedkeuring van de verwerkte producten op het werk, is Deurenfabriek van
der Plas niet meer verantwoordelijk voor de naderhand vastgestelde optische
gebreken.
12. Uiteraard worden de deuren geproduceerd en afgehangen volgens de thans
geldende voorschriften met betrekking tot Inbraakwerend Geveltimmerwerk
(SKG) en conform procescertificaat 70028 “Afhangen van bewegende delen in
houten gevelelementen”.
13. Indien de deuren zijn voorzien van een GND label zijn de GND-garantie
voorwaarden van toepassing, alsmede de op dit label aangegeven
weerstandsklasse. De kleur van het merkteken geeft de conceptvorm aan.
14. De deurkozijnen dienen haaks en vlak gesteld te zijn .
15. De aannemer is verantwoordelijk voor verticaal transport bij gestapelde bouw.
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Montageservice procedure (aandachtspunten en voorwaarden) vervolg:

16. Indien zich ter hoogte van de te frezen kommen, sluitplaten en/of scharnieren,
stalen krammen, nieten of ankers bevinden, zijn wij genoodzaakt de kosten van
het beschadigde gereedschap in rekening te brengen.
17. Wij raden u het gebruik van verlengde scharnieren/paumelles af. Bij toepassing
van verlengde scharnieren achten wij ons niet verantwoordelijk voor het
eventueel doorhangen van de deur.
18. Nastellen van de deuren op de bouw kan eveneens door ons verzorgd worden,
informeert u naar onze opleverservice.
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