
T. 0515 - 72 63 78  E. info@donkergroep.com  donkergroep.com

Projectvoorwaarden Polyplay Kunstgras
Algemeen

• Onze prijzen zijn op basis van leveren en aanbrengen en exclusief BTW

• Voor hoeveelheden onder de 50 m2 geldt een toeslag per project

• Levertijd 3-4 weken, uitvoering in overleg. Na de opdracht wordt de definitieve plaatsingsdatum bepaald

• Eventueel meer/minder aangelegde m2 zullen tegen dezelfde vierkante meterprijs verrekend worden

Voorbereidende werkzaamheden

Tenzij anders overeengekomen zijn onze standaardwerkzaamheden exclusief de volgende werkzaamheden/voorzieningen:

•  Het aanbrengen van zichtbare kantopsluitingen in de juiste straal en hoogte. Standaard zal het kunstgras op een bestaande 

betonband worden verlijmd, opsluiting d.m.v. kantplanken is optioneel.

• Het uitvoeren van benodigde grondwerkzaamheden

• Het aanbrengen van benodigde funderingen

Fundering

De volgende ondergronden zijn als fundering geschikt:

• zand, in een laagdikte van minimaal 15 cm (valdempend kunstgras)

• lava 0-16, in een laagdikte van minimaal 10 cm (kunstgras trapvelden)

De fundering dient op de juiste hoogte te zijn afgewerkt en voldoende verdicht conform verdichtingnormen RAW. Het verloop van de 

aangebrachte fundering wordt door ons gevolgd.

De fundering dient te worden afgewerkt op +1cm, incl. verdichting van het zandbed.

Donker Groep is niet verantwoordelijk voor schades aan het kunstgras die zijn veroorzaakt door verzakkingen of inklinking van door 

derden uitgevoerd grondwerk en aangebrachte funderingen. Bij constatering hiervan vervalt de garantie.

Installatie van de kunstgras ondergrond

Na opdracht wordt een projectinvulformulier toegezonden. Dit formulier dient duidelijk en compleet te worden ingevuld met alle 

benodigde gegevens over de projectlocatie, op basis van deze informatie bepaald de projectleider of een plaatsbezoek gewenst 

is. Indien onvoldoende gegevens beschikbaar zijn  en een plaatsbezoek nodig is zal hiervoor € 150,- excl. BTW in rekening worden 

gebracht. 

• Uitvoering kan alleen plaatsvinden bij droge en vorstvrije weersomstandigheden

• Minimale temperatuur tijdens uitvoering: > 8° Celsius

• Uitgaande van een goede bereikbaarheid, afstand tot rijweg <25 m1, doorgang >250 cm

•  Donker Groep behoudt zich het recht voor om gedane afspraken betreffende de uitvoering op te schorten in verband met 

weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden

•  Minimaal 5 dagen voor uitvoering zorgt de opdrachtgever voor duidelijke informatie met betrekking tot de indeling van de 

locatie, bereikbaarheid en contactpersonen conform projectformulier

•  Bijkomende werkzaamheden en gederfde uren door stagnatie als gevolg van verwijtbare nalatigheid van de opdrachtgever, 

buiten de schuld van Donker Groep worden doorberekend op basis van nacalculatie
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Afzettingen en bewaking

Vanwege de benodigde uitharding van de lijmnaden van de polyplay kunstgras ondergrond dient de opdrachtgever te zorgen voor 

een deugdelijk afsluitbaar hekwerk zodat de vloer niet betreden kan worden. Op vandalisme gevoelige locaties is het raadzaam 

om de vloer te bewaken totdat de naden gedroogd zijn. Donker Groep is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan aan het 

kunstgras, indien deze tijdens de werkzaamheden of voor het tijdstip van oplevering wordt betreden. Indien gewenst kunnen deze 

werkzaamheden op aanvraag ook door Donker Groep worden uitgevoerd.

• het uitvoeren van bewaking tijdens de uithardingsperiode (gerekend van 15.00 - 22.00 uur), richtprijs € 305,- per dag excl. BTW

•  het toepassen van een afzetting met bouwhekken tijdens de uitvoering- en uithardingsperiode, richtprijs € 10,- per m1 per week. 

excl. BTW.

• Definitieve prijzen worden per project bepaald

Garantie en reclamatie

Op het leveren en aanbrengen van een Polyplay kunstgras ondergrond wordt 1 jaar garantie gegeven. Indien er een 

onderhoudscontract voor 5 jaar wordt afgesloten met Donker Groep dan wordt er gedurende 5 jaar 100% garantie gegeven. 

De geboden garantie vervalt bij misbruik, vandalisme, oneigenlijk gebruik, ondeugdelijke fundering en verkeerd of onvoldoende 

onderhoud.
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