
Vrachtwagens

Sanitair

Toegang tot bouwplaatsElektriciteitsaansluiting

Losplaats toegang Materialen

Toegang Kroftman monteurs tot bouwplaats van 
07:00 tot 18:00 uur tijdens werkdagen.

Minimaal 1,5 meter werkruimte rondom 
het bouwoppervlak voor werkruimte.

Sanitaire voorzieningen voor 
Kroftman monteurs.

Een elektriciteitsaansluiting 220V(16A) 
binnen 10m van de bouwplaats.

Berijdbaarheid bouwplaats
Locatie dient goed berijdbaar te zijn met een 
hoogwerker, heftruck of kooiaap ongeacht de 
weersituatie.

ALGEMEEN1

DE LOSPLAATS2

Aan het einde van de laatste 
montagedag dient een bevoegde 
medewerker van de opdrachtgever 
aanwezig te zijn voor de oplevering 
en de eventuele (slot)betaling.

Oplevering

Vergunningen en documenten

Afval Staken werkzaamheden

Afschot

Werkzaamheden worden 
gestaakt of niet gestart bij 
stormachtig weer of 
temperatuur met een 
gevoelstemperatuur van -6oC. 

De opdrachtgever is verantwoordelijk 
voor de benodigde vergunningen en 
documenten.

Afschot van de regengoten volgt 
afschot van het terrein.

Bereikbaar voor vrachtwagens 
(22,5m L x 3m B x 4,5m H)
Bodemspeling max. 0,3m.

max.
46 ton

Losplaats toegankelijk op 
afgesproken levermoment. 

Losruimte op max. 10 meter 
afstand van de bouwplaats.

DE BOUWPLAATS3

WC

07:00 
t/m 

18:00

Heftruck (1500kg) met chauffeur 
aanwezig op losplaats.

Heftruck met chauffeur

-6oC

Spanning op touwen

220V
16 A

Loods
max. 10m

A

Slotbetaling
Eventuele (slot)betaling op laatste 
montagedag voldaan per bankoverschrijving. 
Voor de oplevering van montage, het 
betalingsbewijs aanleveren bij Kroftman 
(sales@kroftman.nl).

Goedkeuring montageopdracht
Kroftman accepteert een montageop-
dracht pas zodra de bouwlocatie, na 
een bouwinspectie, definitief is 
goedgekeurd.

Werkruimte

Werkruimte
 1,5m

Loods
max. 10m

Bouwplaats
2 maal het oppervlak van de hal en 
1,5m aan de vrije bewegingsruimte.

MONTAGEVOORWAARDEN

Montageafval en verpakkingsma-
teriaal wordt door montageteam 
verzameld en opgestapeld. De 
klant is verantwoordelijk voor 
afvoering van het afval.

Kroftman draagt bij oplevering zorg 
voor voldoende spanning. Daarna is 
opdrachtgever verantwoordelijk voor 
controle en behoud van voldoende 
spanning op spanners en touwen van 
tentzeilen.

Berijdbaarheid losplaats
Locatie dient goed berijdbaar te 
zijn met een heftruck of kooiaap 
ongeacht de weersituatie.



Betonfunderingen Geen obstructies Fundering Betonoppervlak

Correcte constructie

Montage met grondpennen

Betonoppervlak

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR KROFTMAN LOODSEN

MONTAGE MET GRONDPENNEN6

WATERDICHTHEID7

MONTAGE MET BETONANKERS OP EEN VLOER VAN PREFAB BETONPLATEN5

BIJ MONTAGE MET BETONANKERS OP EEN BETONFUNDERING4

Uitsluitend toegestaan voor 
tijdelijke toepassingen op 
bijvoorbeeld bestrating (klinkers, 
asfalt).
De onderliggende bodem bestaat 
uit ingeklonken zand, grind of 
puinfractie. 

De bestrating wordt voorgeboord 
met     30mm.

Bij gebruik van prefab betonplaten kan i.v.m. 
onderlinge hoogteverschillen tussen de 
betonplaten en het ontbreken van de waterslag 
waterdichtheid niet gegarandeerd worden.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor correcte 
constructie (zoals ondergrond en plaatdikte), 
het beoogde gebruik en de algemene 
sterkteberekeningen.

De waterdichtheid kan alleen worden gegarandeerd bij toepassing 
van het afwateringsprofiel en voldoende hoogteverschil maaiveld.

De betonfunderingen zijn 
vervaardigd met de exacte 
oppervlakteafmetingen volgens 
Kroftman bouwtekeningen.

Geen obstructies in, onder of 
uitstekend op locatie van 
baserail (bijv. mantelbuizen, 
rioleringsbuizen en/of 
bliksemafleiders).

Dient horizontaal, vlak en uitgehard te 
zijn. Bij oneffenheden hoger/dieper dan 
5mm is een waterdichte aansluiting niet 
gegarandeerd.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor 
adequate constructie van de fundering 
conform lokale wetgeving, beoogde 
gebruik en sterkteberekeningen.

MONTAGEVOORWAARDEN

Zand, grind of 
puinfractie

Klinkers 
of asfalt

!

max. 
5mm

Waterslag

max. 
5mm

Betonoppervlak van prefab betonplaten
Betonoppervlak van prefab betonplaten moet 
ruimschoots groter zijn dan de oppervlakteaf-
meting van de loods, om kanteling van 
betonplaten te voorkomen.

betonoppervlak 
van prefab 

betonplaten

Het montageoppervlak

Dient vlak te zijn (oneffenheden 
max. 5mm hoog/diep).

Afschot max. 1 cm per meter, 
met een max. van 10 cm over 
gehele lengte hal.

Een hol, bol of scheluw oppervlak 
is niet toegestaan. Oplevering met 
een waterdichte aansluiting is niet 
mogelijk.

< 1cm

1m

max.
6cm

max.
6cm


