ALGEMENE VOORWAARDEN
van W. Stelling Vroomshoop B.V., Slooprobot.nl, gevestigd te Vroomshoop

1. Algemeen
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend
beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met
ons overeengekomen te worden.
2. Onder "de opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die
met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te
sluiten, terzake van dienstverlening door ons en/of opdrachtverlening aan ons en behalve
deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. Onder "de opdrachtnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die
met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te
sluiten, terzake van dienstverlening aan ons en/of opdrachtverlening door ons en behalve
deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
4. Tenzij zulks door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard, gelden de door de
opdrachtgever/opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden niet.

2. Offertes
1. Al onze uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en hebben een aanvaardingstermijn van 30
dagen, tenzij anders aangegeven. Stelling Vroomshoop B.V. is slechts aan de uitgebrachte
offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij, schriftelijk en binnen
de aanvaardingstermijn van de offerte wordt bevestigd.
2. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief de geldende BTW, tenzij uitdrukkelijk
anders aangegeven.
3. Door Stelling Vroomshoop B.V. uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige opdrachten.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod, zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk anders aangeven.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen en offertes van Stelling Vroomshoop B.V. met alle daarbij aangeboden
bescheiden, zijn en blijven het eigendom van Stelling Vroomshoop B.V. en mogen zonder
toestemming van Stelling Vroomshoop B.V. niet aan derden worden doorgegeven of ter
inzage worden verstrekt.
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3. Prijzen
1. Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen en offertes van Stelling Vroomshoop B.V. zijn
dagprijzen, exclusief BTW en/of andere toepasselijke heffingen en gebaseerd op de ten tijde
van de aanbieding of offerte geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van
loonsommen, berekend volgens de bij Stelling Vroomshoop B.V. geldende arbeidstijden. Het
factuurbedrag zal te allen tijde minimaal € 120,00 bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.

4. Overeenkomst
1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, hebben wij het recht
het aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.
2. Wij zijn eerst gebonden, nadat en voorzover wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard
alsmede indien uit het uitvoeren van de overeenkomst blijkt van mondelinge aanvaarding.
Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke
aanvaarding als voormeld afwijken, zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk zijn
aanvaard of bevestigd.
3. Bij het door wederpartij aanvaarden van onze offerte of aanbod of anderzijds op initiatief
van wederpartij tot stand gebrachte, door ons geaccepteerde overeenkomsten gaan
gelijktijdig en evenredig gepaard met de onvoorwaardelijke acceptatie van deze ‘Algemene
Voorwaarden Stelling Vroomshoop B.V.’

5. Uitvoering
1. Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand
der wetenschap.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor het uitzetten van maatvoeringen, van welke aard ook,
opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor een juiste uitzetting van de benodigde
maatvoering.
3. Indien en voorzover nodig een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons worden verstrekt. Indien deze gegevens niet
tijdig zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten
en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te
brengen.
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5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij uit zijn gegaan van
door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, dan
kunnen wij de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
7. De opdrachtgever en/of opdrachtnemer vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de
opdrachtgever en/of opdrachtnemer toerekenbaar is/zijn.

6. Meer- en minderwerk
1. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het meer- en minderwerk
een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft Stelling Vroomshoop B.V.
behoudens een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan
15% van de vermindering, als forfaitaire vergoeding voor algemene kosten en vergeefse
voorbereidingskosten.
2. Bij werkzaamheden uit te voeren bij bewapening zwaarder dan Ø 16mm of een opeenhoping
van metalen of andere materialen in het te bewerken vlak, mogen door Stelling Vroomshoop
B.V. extra kosten in rekening worden gebracht welke kan bestaan uit een percentage van de
overeengekomen prijs, dit in verhouding tot het aanwezige ijzer. Vorenstaande extra kosten
zullen tijdens de uitvoering van de opdracht worden bepaald in overleg met een
vertegenwoordigingsbevoegd persoon.
3. Indien boorkernen niet verwijderd kunnen worden in verband met de aanwezigheid van
bewapening in de lengterichting van de geboorde gaten zullen de extra kosten in rekening
worden gebracht op basis van de normaal geldende uurtarieven.
4. Indien de stroom- en wateraansluitingen zich niet binnen een afstand van 40 meter van de
plaats waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd bevinden, zal Stelling
Vroomshoop B.V. gebruik maken van een aggregaat danwel watertank waarvan de
(eventuele) huurkosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien om welke
reden dan ook, geen gebruik gemaakt kan worden van een aggregaat of watertank, dan
worden de extra besteedde uren die nodig zijn geweest om stroom en water te verkrijgen
aan opdrachtgever op basis van de geldende uurtarieven in rekening gebracht.
5. De kosten, van welke aard dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
parkeerkosten, vergunningaanvragen en dergelijke, die redelijkerwijs gemaakt zijn om de
werkplek te (kunnen) bereiken worden doorberekend aan de opdrachtgever.
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7. Termen van uitvoering
1. Opgegeven uitvoeringstermijnen zullen nimmer beschouwd kunnen worden als fatale
termijnen maar gelden als streeftermijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Wijziging van de overeenkomst
1. Wij zijn slechts verplicht tot het uitvoeren van die werkzaamheden die uitdrukkelijk zijn
vermeld in de opdrachtbevestiging/overeenkomst, dan wel die daarnaast door ons zijn
bevestigd.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
aanpassen. Het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van overeenkomst kan hierdoor
worden beïnvloed. Wij zullen de opdrachtgever en/of opdrachtnemer hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte stellen.
3. Alle wijzigingen omtrent de in de opdracht vermelde werkzaamheden, hetzij door bijzondere
opdracht van de opdrachtgever, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet
overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, dan wel anderszins,
behoren, wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk
en voorzover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.
4. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het
moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van
de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.
5. Wij zullen geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg
is van omstandigheden die aan ons kunnen worden toegerekend.

9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q.
onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door
de opdrachtgever en/of opdrachtnemer niet meer van ons kan worden verlangd. Onder
"overmacht" wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons
personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen etc. waardoor wij onze
verplichtingen jegens opdrachtgever en/of opdrachtnemer niet (meer) kunnen nakomen.
2. Indien zich een overmacht situatie voordoet zijn wij niet in verzuim en zijn wij
gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en voorzover er
sprake is van een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van onze verplichtingen dan wel de
overeenkomst definitief te ontbinden indien en voorzover er sprake is van een blijvende

Pagina 4 van 10

ALGEMENE VOORWAARDEN van W. Stelling Vroomshoop B.V., gevestigd te Vroomshoop. Versie januari 2013

3. onmogelijkheid tot nakoming van onze verplichtingen. Ingeval van overmacht heeft de
opdrachtgever en/of opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding.
4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de
betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmacht veroorzakende
omstandigheid is gebleken.

10. Aansprakelijkheid
1. Ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen, zijn wij
slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever en/of opdrachtnemer geleden directe
schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze schuld.
2. Onder directe schade wordt verstaan:
- schade aan eigendommen van opdrachtgever en/of opdrachtnemer en/of
derden;
- redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade,
die als gevolg van de gebeurtenis op de aansprakelijkheid berust, mocht worden
gemaakt;
- redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
3. Onze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag
van de door onze verzekeraar gedane uitkering.
4. Indien onze verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de
verzekering wordt gedekt, dan is onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt tot een
bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van het door ons of door opdrachtnemer ten
behoeve van het specifieke werk waarbij de schade is ontstaan, in rekening gebrachte
bedrag.
5. Indien de verhouding van de door de opdrachtgever of opdrachtnemer te leveren prestatie
ten opzichte van de door de opdrachtgever of opdrachtnemer geleden schade daartoe
aanleiding geeft, zal de door ons te vergoeden schade gematigd worden.
6. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze ondergeschikten zijn
wij niet aansprakelijk.
7. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval verstaan moet
worden winstderving, kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van
gevolgschade alsmede andere schade dan genoemd in lid 2 van dit artikel.
8. Indien in rechte mocht komen vast te staan dat wij toch aansprakelijk zijn voor
gevolgschaden, dan zijn de overige leden van dit artikel overeenkomstig van toepassing.

Pagina 5 van 10

ALGEMENE VOORWAARDEN van W. Stelling Vroomshoop B.V., gevestigd te Vroomshoop. Versie januari 2013

11. Vrijwaring
1. Opdrachtgever en/of opdrachtnemer vrijwaart ons voor schade ontstaan aan persoon of
goed van onze medewerkers indien deze op locatie (het bedrijf van opdrachtgever of
opdrachtnemer, of een overeengekomen locatie elders) is ontstaan.

12. Klachten
1. Eventuele klachten worden door ons slechts in behandeling genomen indien de
opdrachtgever en/of opdrachtnemer binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel
binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever en/of opdrachtnemer het gebrek redelijkerwijs had
behoren te ontdekken, ons daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder
een nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten alsmede wanneer en op
welke wijze het gebrek is geconstateerd.
2. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8
dagen na verzenddatum der facturen.
3. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de opdrachtgever en/of opdrachtnemer
geacht de geleverde diensten respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan
worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.
4. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever en/of opdrachtnemer niet van zijn
betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

13. Oplevering
1. Het werk wordt geacht correct te zijn opgeleverd indien de werkbon voor akkoord getekend
is door de opdrachtgever of een vertegenwoordigingsbevoegd persoon.

14. Betaling
1. Wij zijn gerechtigd tevoren, of tussentijds gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, dan wel
een andere onzes inziens passende vorm van zekerheid te verlangen.
2. Tenzij een factureringsschema is overeengekomen staat het ons vrij te allen tijde
tussentijds te factureren voor alsdan bestede uren en gemaakte kosten.
3. Betaling dient te geschieden, zonder beroep op compensatie of korting binnen 30 dagen
na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De op onze
bank-/giro-afschriften
aangegeven valutadag
is bepalend en wordt derhalve als
betalingsdag aangemerkt.
4. Bezwaren inzake een factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur
schriftelijk aan Stelling Vroomshoop B.V. te worden gemeld. Na het verstrijken van deze
termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt aangenomen dat
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5. opdrachtgever afstand heeft gedaan van zijn (vermeende) rechten. Het indienen van een
bezwaar schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
6. Indien enig factuurbedrag of enige voorschotnota onbetaald is gebleven, hebben wij het
recht verdere werkzaamheden op te schorten.
7. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door ons
gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de
door de opdrachtgever verschuldigde interest en wordt daarna in mindering gebracht op de
oudst openstaande vorderingen.
8. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
9. In geval opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot
surséance van betaling indient, strafrechtelijk wordt vervolgt, danwel beslag op het geheel of
een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of op enige andere manier zijn
beschikkingsbevoegdheid verliest;
c. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet
nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag geheel of gedeeltelijk binnen de gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder
begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap,
danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft Stelling Vroomshoop
B.V. door het enkel plaatsvinden van één van bovenstaande omstandigheden het recht de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst
vereist zal zijn, dan wel al hetgeen opdrachtgever uit hoofde van enigerlei overeenkomst
en/of verleende dienst aan Stelling Vroomshoop B.V. verschuldigd is, terstond en zonder dat
enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles
onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.
10. Indien de opdrachtgever met enige betaling achterstallig is – ook al is dit ten gevolge van een
andere overeenkomst - heeft Stelling Vroomshoop B.V. tevens het recht de uitvoering van
elk door de opdrachtgever verstrekte opdracht op te schorten, totdat opdrachtgever al
hetgeen in geval van de vorige zin direct opeisbaar is geworden binnen een door Stelling
Vroomshoop B.V. vast te stellen termijn heeft betaald. Indien betaling binnen die termijn
niet heeft plaatsgevonden, is Stelling Vroomshoop B.V. gerechtigd alle opdrachten van de
opdrachtgever te annuleren, onverminderd het recht op schadevergoeding zoals bepaald bij
“annuleringen” in artikel 15.
11. Een eventueel verleend uitstel van betalingen kan door Stelling Vroomshoop B.V. te allen
tijde weer worden ingetrokken.
12. Een betaling wordt als ontvangen beschouwd, zodra het te ontvangen bedrag is
bijgeschreven op één van de bank- of girorekeningen van Stelling Vroomshoop B.V. of door
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13. Stelling Vroomshoop B.V. gemachtigde derden, of bij betaling in contanten, tegen
overlegging van een door Stelling Vroomshoop B.V. afgegeven kwitantie. De door de bank of
giro aangegeven valutadag is bepalend als betalingsdag.
14. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt steeds ter voldoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.
15. Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, daaronder begrepen de kosten
voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met betrekking tot de invordering van het
door de opdrachtgever verschuldigde bedrag gemaakt, komen voor rekening van de
opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde factuurbedrag en
zullen minimaal € 125,00 zijn.

15. Annuleringen
1. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij
gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze orde reeds gemaakte kosten, welke
hierbij worden begroot op minimaal 50% van de aanneemsom, aan Stelling Vroomshoop B.V.
te vergoeden. Deze kosten bestaan verder in ieder geval uit de voor de uitvoering van deze
opdracht speciaal bestelde materialen en halffabrikaten.

16. Rente en kosten
1. De in voorgaande artikel(en) vermelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen.
2. Zodra de opdrachtgever in verzuim is, is hij vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele
betaling een rente van 2 % per maand - waarbij een gedeelte van de maand bij de
berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend- verschuldigd over het nog
openstaande bedrag totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
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17. Toepasselijk recht
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands Recht van toepassing.
2. Alle geschillen, waaronder ook begrepen die welke slechts door één van de partijen als
zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarde zelf en haar
uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, tussen partijen zullen worden
beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter.
3. Het in lid 17 lid 2 bepaalde laat het recht van partijen om het geschil te laten beslechten
middels arbitrage of bindend advies onverlet.

18. Wijzigingen en vindplaats
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. versie zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de overeenkomst.

19. Toleranties bij betonboor en zaag werkzaamheden
Stelling Vroomshoop houd vast aan de aanbevelingen van de brancheverenigingen van
Nederland , Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Grondslag zijn de waarden Internationale
Vereniging Betonboor en Zagen (IVBS), die ATV DIN18459, Norm ON B2253, Noem NPK 132,
zoals DIN18201 en 18202 in onder andere de hoogbouw.
Kernboren

Met statief

Uit de hand

Diameter

± 2 mm, plus 1% van de Ø

± 4 mm, plus 1% van de Ø

5 mm per 100 mm boordiepte, plus 10% van de Ø

10 mm per 100 mm boordiepte, plus 10% van de Ø

₊ 50 mm, plus 10% van de Ø

₊ 50 mm, plus 10% van de Ø

± 2 mm

± 4 mm

afwijking van de vooropgegeven boordiameter
richtingsprincipe
afwijking van de vooropgegeven Boorlijn in mm
diepte voorgave bij zakgaten (niet door en door)
afwijking van de gebruiksdiepte
oppervlakte gelijkheid
gelijkheid van de boorwand / mantels
Zagen met vloerzagen
zaagdiepte

10%, hoogstens 10 mm

afwijking van de gebruiksdiepte, wanneer noodzakelijk
zaaglengte

hoogstens 10 mm

met betrekking op het eindpunt
zaaglijn

15 mm op 3 m zaag lengte

afwijking van de zaaglijn
zaagbreedte

± 2 mm

afwijking als voorgave

Pagina 9 van 10

ALGEMENE VOORWAARDEN van W. Stelling Vroomshoop B.V., gevestigd te Vroomshoop. Versie januari 2013

Zagen op rails

Wandzaag

Handzaag

zaagdiepte

10%, hoogstens 10 mm

10%, hoogstens 10 mm

hoogstens 10 mm

hoogstens 10 mm

10 mm op 3 m zaag lengte

20 mm op 3 m zaag lengte

± 2 mm

± 2 mm

±1 ̊

±4 ̊

afwijking van de gebruiksdiepte, wanneer noodzakelijk
zaaglengte
met betrekking op het eindpunt
zaaglijn
afwijking van de zaaglijn
zaagbreedte
voorgegeven afwijking
hoek preciesie
afwijking van de voorgegeven hoek in ̊
Zagen met draadzaag
zaaglijn / richtings preciesie

30 mm op 3 m zaag lengte

afwijking van de voorgegeven zaaglijn
oppervlakte ruwheid

± 20 mm per m bouw deel sterkte

gelijkheid van de gesneden vlakte
zaagabreedte

± 10%

voorgegeven afwijking
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