
 

 

PLAATSINGSVOORWAARDEN MASTEN  

Locatie:  

• De exacte locatie waar de mast moet komen te staan is door de opdrachtgever vooraf bekend 
gemaakt (plattegrond, piketpaaltje, ter plekke aanwijzen) en de plaatser kan direct aan de slag. • De 
afstand van de montagevoertuigen tot de plaatsingslocatie is maximaal 10 meter, over verhard terrein. 
Het terrein dient geschikt te zijn, om met montagevoertuigen (maximaal 20 ton) te kunnen 
manoeuvreren. Indien uw terrein afwijkt van deze voorwaarden dan moet dit vooraf gemeld en 
besproken worden zodat gezamenlijk bepaald kan worden of dit meerwerk* oplevert.  

• De locatie dient vrij te zijn van obstakels (bouwketen, auto’s, bouwmaterialen, e.d.)  

Bodemgesteldheid:  

• Uitgangspunt is plaatsing in de grond in een normaal belastbare bodem.  

• De grond moet met de hand gegraven kunnen worden en de bodem moet vrij zijn van bestrating, 
leidingen, kabels, puin, boomwortels en struiken. Een eventuele KLIC-melding moet verzorgd worden 
door de opdrachtgever.  

• Indien wij de mast willen plaatsen op de door u aangewezen plek en dit blijkt niet mogelijk door 
leidingen/ boomwortels/ kabels/ anderszins, en hierdoor is extra werk ontstaan, dan wordt dit extra 
werk gefactureerd conform meerwerk*.  

Afwerking:  

• Plaatsing is exclusief afvoer van grond, oude masten/ materialen en exclusief 
bestratingswerkzaamheden/ herstellen van bestrating.  

• Uitgegraven grond wordt over het aanwezige terrein verspreid. Indien dit niet mogelijk is, draagt de 
opdrachtgever zorg voor verwijdering van de grond.  

Voorbehoud  

• Indien de weersomstandigheden (vorst, harde wind etc.) het niet toelaten om 
plaatsingswerkzaamheden te verrichten, beroepen wij ons op de clausule: onwerkbaar weer. 
Commerciële, technische schade en/of juridische gevolgen, die hieruit voortvloeien kunnen niet op 
MR-Beveiliging B.V. verhaald worden.  

• Plaatsing data en tijdstippen zijn zo strikt mogelijk. MR-Beveiliging B.V. behoud zich echter het 
recht voor hiervan, zonder overleg vooraf, van af te wijken (voortgang van andere werkzaamheden en 
verkeerssituaties).  

 

*Meerwerk • Extra werk of wachttijd is op basis van nacalculatie á €50,- (ex btw) per persoon/ uur.  

Ter plaatse door u ter beschikking te stellen: • Ca. 15 liter schoon leidingwater per betonpoer • 230 
volt elektriciteit op maximaal 20 meter van de plaatsingslocatie. Plaatsing is inclusief betonkosten, 
afstellen mast en, indien gewenst, instructie mast. 


