
www.provarmo.nl

De volgende werkzaamheden zijn niet door ons opgenomen;
-   Het aanbrengen van bouwkundige wand- en vloersparingen voor het doorvoeren van leidingen.
-   Het aftekenen van niet aanwezige en te sparen wanden, keukens, baden, kookeilanden e.d.
-  Het verzorgen van eventueel tijdelijk benodigde ophang voorziening t.b.v. verdelers.
-  Het waterzijdig aansluiten van de verdelers op de primaire verwarmingsinstallatie.
-  Electrische voorzieningen en aansluiten van pompen, beveiligingen en regelingen.
-  Het in ontvangst nemen en veiligstellen van vooraf geleverde materialen op de bouwlocatie.
-  Kosten voor verticaaltransport indien hier geen voorzieningen aanwezig zijn op de bouwlocatie.
-   Het afvoeren van rest- en verpakkingsmateriaal. Deze worden door ons verzameld en  

gecomprimeerd en op uw aanwijzing op de bouwlocatie achter gelaten.
-   Het aanbrengen van afwerkvloeren en het naderhand afsnijden van de overtollige randisolatie  

boven de dekvloer.
-  Verzorgen van transmissieberekeningen en berekeningen van de primaire installaties.

Voorwaarden voor start uitvoering montage;
-  De constructievloer dient voor ons geheel beschikbaar, leeg, droog en bezemschoon te zijn.
-  De vloer dienst voldoende vlak te zijn voor het kunnen aanbrengen van de vloerverwarming.
-  De vloer dient vooraf vrij te zijn van overige leidingen, als water-, cv-, Electra- en rioleringen.
-   De ruimte waar de vloerverwarming gemonteerd gaat worden moet wind- en waterdicht zijn  

en er kunnen geen overige werkzaamheden door derden plaats vinden.
-   De ruimtes die door ons zijn voorzien van vloerverwarming moeten tot het aanbrengen van de  

dekvloeren worden afgesloten.
-  Indien gewenst kunnen wij gebruik maken van de op locatie aanwezige sanitaire- en schaftruimtes.
-   Na montage en oplevering van de door ons aangebrachte vloerverwarming dragen wij geen  

verantwoording meer op de geïnstalleerde materialen. 

De volgende kosten zijn niet door ons opgenomen;
-   De met u overeengekomen prijs is een vaste projectprijs volgens de aanbieding. Eventueel  

meer of minder benodigde materialen en arbeidsuren door ons begroot zijn niet verrekenbaar.  
Behoudens wijzigingen ten opzichte van de opdracht. 

-   Eventuele stagnatie en of wachttijden vallen buiten de overeenkomst en zullen worden  
doorberekend á € 45,- per man per uur.

-   De kosten voor het eventueel leveren en aanbrengen van tijdelijke verdelers, uitwisselen voor  
definitieve verdelers, alsmede standconsoles zijn niet opgenomen, mits vooraf besproken.
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