PLAATSINGSVOORWAARDEN MASTEN
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. De locatie moet vrij
toegankelijk zijn. Plaatsing is exclusief afvoer van grond, oude masten/ materialen en
exclusief bestratingswerkzaamheden. De exacte locatie waar de mast moet komen te
staan is door de opdrachtgever vooraf bekend gemaakt en de plaatser kan direct aan
de slag. Extra werk of wachttijd is op basis van nacalculatie á EUR 50,- (ex btw) per
persoon per uur.
Plaatsing is inclusief betonkosten, afstellen mast en, indien gewenst, instructie mast.
Het verwijderen van oude masten/ materialen regelen wij niet, tenzij dit vooraf
overeengekomen is.

Meest gestelde vragen:
Ik kan niet als de plaatser wil komen. Is dit een probleem?
Nee, de plaatser redt zich. Zolang wij weten waar de mast moet komen hoeft u er niet bij
aanwezig te zijn (zet bijvoorbeeld een paaltje neer op de plek waar de mast moet komen).
Ik wil mijn mast graag op een bepaalde dag/ datum geplaatst hebben. Kan dat?
Onze plaatser probeert hier rekening mee te houden, maar wij kunnen dit nooit beloven/
toezeggen. De plaatser maakt de meest efficiënte route per dag, als hij het op uw
voorkeursdag niet gecombineerd krijgt met andere plaatsingen dan wordt het een andere dag.
Ook wanneer u bijvoorbeeld alleen op de woensdag kunt; het kan dan zijn dat plaatsing (veel)
later zal zijn dan normaal, wij moeten dan op die woensdag andere plaatsingen kunnen
combineren. Kan dat niet dan schuift het een week op, en proberen we het de week erna weer.
Zo kan het dus enkele weken opschuiven. Ons advies is daarom altijd niet vast te houden aan
een specifieke dag/ datum (tenzij u geen enkele haast hebt).
Waarom betaal ik ook transportkosten als mijn mast door jullie geplaatst wordt?
Uw mast moet altijd met Oegema Transport getransporteerd worden. Ofwel naar de plaatser in
uw regio, ofwel naar uw adres. We zitten dus altijd aan transport vast, vandaar dat er altijd
transportkosten bij komen.
Moet ik zelf nog iets voorbereiden voordat de plaatser komt?
In principe niet. In de plaatsingsvoorwaarden staat wel beschreven waar de plaatsingslocatie
aan moet voldoen. Maar u hoeft zelf geen gat te graven of dergelijke. De plaatser graaft het
gat met de schep en neemt zelf beton en water mee.
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