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Algemeen 

1. De voorwaarden betreffen zowel intern transport als koppel- c.q. 

montagewerkzaamheden. Indien intern transport niet verzorgt wordt door 

Elektro Internationaal (hierna EI) zijn de transportvoorwaarden niet van 

toepassing.  

2. Tijdens de voorinspectie en tijdens de dag van levering dient er een door de 

opdrachtgever aangestelde persoon aanwezig te zijn. Deze persoon is het 

primaire aanspreekpunt voor onze servicemonteurs en zal aan het einde van 

de werkzaamheden het opleveringsformulier ondertekenen.  

 

Voorinspectie 

3. Ongeveer 10 werkdagen voor de levering van het product zal er door EI een 

voorinspectie worden uitgevoerd om vast te stellen of transportroute en de 

opstelruimte acceptabel zijn voor het ontvangst en installatie van ons product. 

Ondergenoemde eisen zullen worden getoetst. 

a) De opstelruimte en toegangsroute dienen vrij te zijn van hoogte 

obstakels <2.70m zoals railkoker, kabelgoten, leidingwerk etc. zodat 

de verdeelinrichtingen rechtopstaand en zonder horizontaal kantelen 

kunnen worden verplaatst. Indien de hoogte van 2.70m niet 

toereikend is kunt u met het EI projectteam de mogelijkheden 

bespreken.  

b) Deuren dienen een minimale hoogte te hebben van 2.70m. Indien de 

hoogte van 2.70m niet toereikend is kunt u met het EI projectteam 

de mogelijkheden bespreken.   

De breedte van de deuren dient toereikend te zijn voor breedte en 

diepte afmetingen van de transportdelen. Deze afmetingen zijn 

aangegeven op onze tekeningen en af te stemmen met het EI 

projectteam.  

c) De vloer-(constructie) van de opstelplaats en transport route dient 

voldoende draagkrachtig te zijn voor de leveringsdelen. Er dient 

aangenomen te worden dat deze leveringsdelen van aanzienlijk 

gewicht zijn. De werkelijke gewichten zijn af te stemmen met het EI 

projectteam.   

d) Indien de verdeler op de betonvloer wordt geplaatst dient deze op de 

opstelplaats geëgaliseerd te zijn. Toegestane afwijking is <2mm per 

m1. 

e) Indien een computervloer aanwezig is dient deze volledig opgesloten 

te zijn tussen de wanden zodat deze vloer stabiel is voor het dragen 

van de gewichten tijdens plaatsing van ons product. Deze eis geldt 

tevens voor de toegangswegen die leiden naar de opstelplaats.   

 

f) Vloersparingen onder de verdeler dienen binnen de kolommen te 

blijven zodat de vloerstaander per kolom volledig ondersteuning heeft 

van de ondergrond. Zie hiervoor het vloerplan dat met de 

goedkeuringstekeningen wordt verstrekt. 

4. Indien de projectlocatie niet voldoet aan bovengenoemde eisen zal er een 

gezamenlijk actieplan worden opgesteld met een her inspectie. Mogelijk kan 

de levering worden uitgesteld tot een nader overeen te komen tijdstip.  

5. Als tijdens de her inspectie blijkt dat niet aan onze voorwaarden is voldaan, 

wordt de levering alsnog opgeschort tot een nader overeen te komen tijdstip.  

 

Dag van levering 

6. Op de dag van levering dient de projectlocatie in gelijke staat te zijn als tijdens 

de geaccepteerde voorinspectie.  

7. Tekortkomingen die tijdens de voorinspectie zijn aangedragen dienen in acht 

genomen te zijn.  

8. Voor de levering en het interne transport dient vrije toegang tot de 

bouwlocatie te worden verleend ten tijde van de volledige leveringsperiode.  

9. Voor het afladen/hijsen van de verdelers met een (auto)kraan dient een 

voldoende ruim tijdslot ter beschikking te worden gesteld. Dit tijdslot wordt 

bepaald tijdens de voortijdige opname door onze transporteur en zal ruim van 

tevoren kenbaar worden gemaakt.  

10. De transportroute dient vrij te zijn van obstakels, zie voorwaarden 3a en 3b .  

11. De opstelruimte dient schoon, vocht-, stofvrij en te zijn.  

12. Op de dag van levering en de aansluitende installatieperiode van het product 

dient de ruimte enkel beschikbaar te zijn voor (aangewezen) medewerkers 

van EI. In de ruimte kunnen geen werkzaamheden door derden worden 

uitgevoerd.  

13. Voor de installatiewerkzaamheden dient toestemming te worden verleend 

voor ondergenoemde werkzaamheden met bijpassend materieel.  

a. Ladders of trap voor het werken aan de bovenzijde 

verdeelinrichting.  

b. Rolsteiger.  

c. Het is de service monteurs van EI toegestaan om het dak van de 

verdeelinrichting gezekerd te betreden voor 

koppelwerkzaamheden. 

14. Indien niet aan bovenstaande eisen is voldaan zullen wij in goed overleg 

bepalen wat de vervolgacties zijn. De inschatting  van de vervolgacties zijn 

afhankelijk van de zwaarte van de afwijking.  

15. Kosten die ontstaan uit deze vervolgacties, denk aan; wachturen, extra 

transport, verblijfkosten etc. , zullen in rekening worden gebracht.  


