
 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Dikat      Versie 1902 

Artikel I.  Geldigheid Versie 1901 
1 De “Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Dikat, Versie 1901” gedeponeerd 04-02-2019 bij de KvK zijn ook van 

toepassing in de “Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Dikat, Versie 1902”. 

Artikel II.  Werkbare Werkplek 
1 De opdrachtgever zorgt voor een “goed werkbare werkplek”. 
2 Onder “goed werkbare werkplek” wordt verstaan: 

De plek waar de werkzaamheden uitgevoerd worden die schoon, veilig en goed bereikbaar is op de dagen dat de opdrachtnemer de 
werkzaamheden uitvoert. En indien er voor het uitvoeren van de werkzaamheden een rolstijger of hoogwerker nodig is/zijn dan zorgt de 
opdrachtgever dat hiervoor voldoende ruimte aanwezig is en dat de ondergrond vlak en stevig is. 

3 Indien er buiten met Pu-spray geïsoleerd wordt is er mogelijk een rolsteiger nodig om zo een verrijdbaar windscherm te maken rondom 
de  te isoleren oppervlakte. In dit geval zorgt opdrachtgever  dat hiervoor voldoende ruimte aanwezig is en dat de ondergrond vlak en 
stevig is. Opdrachtgever mag zelf ook met een oplossing komen die als windscherm dient en door opdrachtnemer wordt goed 
bevonden.  

4 Mocht er geen “goed werkbare werkplek” zijn dan wordt de tijd en kosten die de opdrachtnemer er voor nodig heeft om alsnog een 
“goed werkbare werkplek” te creëren apart in rekening gebracht.  

 

Artikel III. Parkeren Werkwagen 
1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat op de dag(en) dat de werkzaamheden uitgevoerd worden er voldoende parkeergelegenheid is voor 

de bedrijfswagen, eventueel met aanhanger, aan de zijde van de weg waar de werkzaamheden uitgevoerd worden en op de kortst 
mogelijke afstand van de werkplek. 

2 Vertraging en kosten veroorzaak omdat opdrachtgever lid 1 van dit artikel verzuimd heeft kunnen apart in rekening worden gebracht. 



 

Artikel IV. Afdekken of verwijderen van goederen. 
1 Indien de Pu-spray in de buitenlucht aangebracht wordt, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat geen goederen in de nabijheid van de 

werkzaamheden aanwezig zijn. 
2  Mocht verwijdering van goederen zoals omschreven in lid 1 van dit artikel niet mogelijk zijn dan zal opdrachtgever de goederen afdekken met 

een voldoende sterke folie. 
 

Artikel V. Isolatie dikte. 
De isolatie wordt nooit helemaal vlak gespoten. Om deze reden kan het zijn dat isolatie die tussen balken wordt gespoten soms hoger komt of 
dikker is dan de balken. Hoe voller de ruimte gespoten moet worden hoe meer dit gebeurd. Het verwijderen van deze verdikkingen is voor 
rekening van de opdrachtgever.  Bij de gemiddelde dikte berekening van het isolatiepakket, wordt uitgegaan van de situatie voor het 
verwijderen van de verdikkingen. 
 

Artikel VI. Geclaimde warmte weerstand en eigenschappen. 
De isolatie waardes die door Dikat geclaimd worden met de Pu-spray zijn gebaseerd op:   
Declaration of Performance ( DoP) No.: 0428-CPR-2014.01  
Bekend in Nederland onder:  NL-IKOB-BKB BV, Notified  Body 0957 , KOMO-attest IKB1587/12 
Mocht om welke reden dan ook deze waardes achteraf niet blijken te kloppen, dan kan Dikat nooit voor eventuele schade aansprakelijk gesteld 
worden. 

Artikel VII. Offerte afspraken 
1 Afspraken gemaakt in de offerte hebben voorrang op de “Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Dikat”. 



 

Artikel VIII. Geldigheid ““Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Dikat”. 
1 Op de “werkzaamheden” zijn alleen de  “Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Dikat” van toepassing, en kunnen nooit door de 

voorwaarden van de opdrachtgever worden vervangen., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel IX. Uitbreiding  Algemene Voorwaarden 
Dit is een uitbreiding op de “Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Dikat, Versie 1901” 
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