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VEILIGHEIDSVOORWAARDEN  

• Iedereen aanwezig op de werf moet zich houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften.  

• Strikt rookverbod in en rond de kuip.  

• Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.  

• De werf is goed toegankelijk, parkeerplaats is voorzien (raadpleeg ons voor meer details).  

• Er bevinden zich geen obstakels op het terrein en rondom de kuip die een veilige toegang en/of evacuatie kunnen belemmeren. 

• Voor een vlotte en veilige toegang en/of evacutatie is de uitgraving rondom de kuip bij voorkeur opnieuw aangevuld. Indien dit 
niet gebeurd is, is een stabiele loopbrug van minstens 1m breedte voorzien over de uitgraving.  

• Indien dit niet kan, gelieve dit dan vooraf te communiceren, zodat Sealtec het nodige materieel kan voorzien.  

PLAATSINGSVOORWAARDEN  

• De kuip is droog en leeg, vrij van puin en water.  

• Indien dit niet kan, gelieve dit dan vooraf te communiceren, zodat Sealtec het nodige materieel en tijd kan voorzien.  

• Bodem en wanden zijn vlak, vrij van oneffenheden, cementresten,…  

• Doorvoeren hebben een vlakke flens, zijn vlak ingebouwd en waterdicht aangesloten op het leidingwerk.  

• Alle nodige, te monteren toebehoren (dichtingen, flenzen, schroeven, …) zijn aanwezig  

• Bij het bepalen van de inbouwdiepte moet rekening gehouden worden met de eventuele aanwezigheid van beschermlagen 
(geotextiel, isolatie, …) 

• Stabiele stroomtoevoer is voorhanden (piekverbruik 8000 W)  

• Eventuele bronbemaling en/of drainage is te voorzien door de klant.   

• Sealtec is niet aansprakelijk voor de gevolgen van drukkend grondwater of insijpelend regenwater en zal, omwille van 
kwaliteitsredenen, bij aanwezigheid hiervan niet kunnen starten aan het project. In dit geval zal er een dagvergoeding van 
€520 p.p. pro rata + verplaatsingsvergoeding verrekend worden. 

• Er zal enkel met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, en dit zonder aansprakelijkheid, toch worden gestart aan 
de werken. 

• Alle bijkomende werken, zoals vrij maken van toegang, opkuis van de kuip, vlak maken van bodem en wand,… worden a.r. 75€/u, 
pp in regie verrekend.  

VOORWAARDEN VOOR EEN WERFASSISTENTIE 

• De algemene plaatsingsvoorwaarden zijn van toepassing. 
• De voorbereidende werken zijn afgerond (plaatsing beschermlagen, lasprofielen, ..). 
• De werfassistentie is onderdeel van het opleidingsprogramma en is niet opgenomen in onze dichtgarantie. 
• Verplaatsingskosten tot 50km omtrek van 3200 Aarschot zijn inclusief de forfaitaire vergoeding. Verdere verplaatsingen worden 

verrekend aan 1,03 €/km. 
• Verbruiks- en montagematerialen zijn aanwezig op de werf of worden nadien verrekend.  
• Per project wordt maximaal 1 persoon voor 1 werkdag (max. 8u) gereserveerd. Indien de planning het toelaat kan een extra 

persoon aan het project toegevoegd worden. 
 

NAZORG  
 

• Schroeven van wanddoorvoeren en/of bodemafvoeren worden voor het vullen extra aangedraaid.  

• Na beëindiging van de waterdichtingswerken worden de zwem- en filterzone tot ca. 15-20cm (bij afwezigheid van 
grondwater*) gevuld en op dichtheid getest gedurende minstens 12h.  

• Binnen de 48h na het beëindigen van de waterdichtingswerken worden zwem- en filterzone gelijktijdig en volledig gevuld 

• De folie moet tijdens het vullen voorzichtig begeleid worden om plooivorming te vermijden 

• Indien de randafwerking niet onmiddellijk aansluit op de waterdichtingswerken, bevelen we aan om de buitenzijde van de laslatten 
af te kitten. Dit om insijpelend regenwater langs de laslat te vermijden.  

  
*Bij aanwezigheid van grondwater of insijpelend regenwater dient een hoeveelheid water aangebracht te worden die minstens 
evenredig is aan de druk van het grondwater of insijpelend regenwater.  


