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Hulp bij egaliseren
Voorwaarden hulp bij egaliseren

Hulp bij egaliseren is een service die WARP Systems aanbiedt aan zelfinstallateurs. Doordat deze service hulp bij
egaliseren betreft is het belangrijk vast te leggen welke partij verantwoordelijk is voor welke onderdelen.

WARP Systems levert afhankelijk van de verstrekte opdracht 1 of meer mensen voor hulp bij egaliseren. Er zijn drie
mogelijkheden:
a. Hulp met 1 persoon: bedienen pomp en vloeien egaline
b. Hulp met 2 personen: zoals a met toevoeging ontluchten egalinelaag
a. Hulp met 3 personen: zoals b met toevoeging aanvoer egaline op pomp
Voor de service hulp bij egaliseren gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

Verantwoordelijkheid klant
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceptatie constructieve geschiktheid ondergrond voor toepassing van het SpeeTile systeem.
Voorbereiding ondergrond voor aanbrengen SpeeTop egalisatiemortel. Hieronder vallen onder meer, schoon
zijn, waterdicht afwerken, indien noodzakelijk primeren, voorzien van randisolatie, etc.
Juiste bevestiging SpeeTile matten en correct aangebrachte SpeeTube vloerverwarmingsbuis. De matten
volgens de richtlijnen bevestigd, juiste groepsindeling, buis goed in matten gedrukt, etc.
Vullen, afpersen en controle van het vloerverwarmingssysteem op lekkage.
De opgegeven afmetingen van de ruimte [m²] en de daardoor benodigde hoeveelheid SpeeTop. Let hierbij op
aflopen vloer, kuilen en extra mee te egaliseren ruimtes.
Aanwezigheid van en goed bereikbaar stroom-(16A-230V) en waterpunt. Let hierbij op de bereikbaarheid van
deze punten na afloop van het egaliseren.
Het vrij zijn van een opstelplaats voor de pomp en daarnaast de egaline, de (veilige) bereikbaarheid van het te
egaliseren oppervlak en indien noodzakelijk de daarbij benodigde vergunningen.
De kosten van de eventuele noodzakelijke vergunningen.
Tijdens het stortproces aanwezig van voldoende mensen. Bij “hulp bij egaliseren a. 2 man en b. 1 man”
Bij “hulp bij egaliseren mogelijkheid a” is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het resultaat van het
ontluchten van de egaline.
Afvoer van verpakkingsmaterialen zoals zakken en pallets.
Zorgen voor de juiste omgevingscondities voor het drogen van de egalinelaag, zoals temperatuur, zoninval,
tocht, etc.
Het na de droogtijd juist uitvoeren van het opstookprotocol.

Verantwoordelijkheid WARP Systems
•
•
•
•
•
•
•
•

Op tijd aanwezig zijn SpeeTeam.
Opstelling en bediening van de egalinepomp en slangen.
Aanwezigheid van het gereedschap prikroller, waterslang, stofkapjes en gehoorbescherming.
Ter voorkoming van onvoorzien tekort 10 zakken extra SpeeTop. Deze wordt meegenomen door het SpeeTeam.
Juiste mengverhouding SpeeTop. Dit wordt met een foto van de vloeitest vastgelegd.
Vloeien van de SpeeTop egaline.
Bij “hulp bij egaliseren mogelijkheid b en c” is WARP Systems verantwoordelijk voor het resultaat van het
ontluchten van de egaline.
Reinigen van de slangen en egalinepomp.
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Hulp bij egaliseren
Meerwerk / Extra kosten

Kosten, zoals verloren manuren, voorrijkosten, kilometervergoedingen, etc, die voortvloeien uit wachttijden en
correctie van werk dat onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever valt zullen aan de opdrachtgever worden
doorbelast. Meer verbruik materiaal wordt nagefactureerd aan de opdrachtgever.

Afwijking van voorwaarden hulp bij egaliseren
Afwijking van de voorwaarden “Hulp bij egaliseren” kan alleen indien dit vooraf schriftelijk wordt overeengekomen.
Afwijking van de voorwaarden “Hulp bij egaliseren” kan alleen indien dit vooraf schriftelijk wordt
Daar waar de Voorwaarden “Hulp bij egaliseren” strijdig zijn met de Algemene voorwaarden prevaleren de
Algemene leveringsvoorwaarden.
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