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Algemeen

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

• Levertijd 6 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 kantopsluitingen in de juiste straal en hoogte

• Het uitvoeren van benodigde grondwerkzaamheden

• Het aanbrengen van benodigde funderingen

Fundering

De volgende ondergronden zijn als fundering geschikt:

•  puin/menggranulaat 0/20, laagdikte minimaal 10 cm (een puinfundering kan alleen worden toegepast bij een rubbervloer vanaf 

40 mm laagdikte)

• betontegels, asfalt of gelijkwaardige verharding (alle laagdiktes/valhoogtes)

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.

Een asfalt fundering dient minimaal 14 dagen uitgehard te zijn, betontegels dienen minimaal 7 dagen uitgehard te zijn. Donker 

Groep is niet verantwoordelijk voor schades aan de rubbervloer die zijn veroorzaakt door verzakkingen of inklinking van door derden 

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

Installatie van de rubbervloer

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: > 5° 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

•  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 Flexis rubbervloer 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 

deze droog is. Donker Groep is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan aan de rubbervloer, 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 Flexis rubbervloer 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, verkeerd of onvoldoende onderhoud of overmacht. Kleurverschillen 

tussen verschillende vlakken kunnen voorkomen en zijn geen reden voor afkeur. De volgende kleuren bestaan geheel of gedeeltelijk 

uit recycling EPDM rubber of rest EPDM rubber: Easy Blend Groen, Easy Blend blauw, Easy Blend rood, Recycling Zwart en de Urban 

Blends. Door het deel recycling rubber of restmateriaal rubber kan de kleur per zak verschillen. Er kan geen egaal strak beeld worden 

gegarandeerd, dit geeft geen reden voor afkeur.
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