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Naast de algemene voorwaarden van Albrand zijn bij uitvoering van een project door Albrand 
de volgende leverings- en montagevoorschriften van toepassing: 
 
In de prijsvorming zijn de volgende uitgangspunten leidend en dienen in acht te worden 
genomen: 

 Verlegwijze conform tekening Albrand, meanderpatroon of slakkenhuizen; 

 De te monteren ruimten dienen droog (wind + waterdicht), veegschoon en absoluut vrij 
van obstakels en cementresten te worden opgeleverd; 

 Het uitvlakken van de vloer is voor rekening van derden (aannemer); 

 Sparingen voor aanvang van de montage zijn door de bouwkundige aannemer 
uitgevoerd; 

 De definitieve verdelers dienen voor aanvang van het leidingwerk gemonteerd te kunnen 
worden. 

 Indien er nog geen binnenwanden geplaatst zijn, dient aannemer te zorgen voor een 
solide constructie waartegen de verdelers geplaatst kunnen worden; 

 Het verzorgen van een goede toegankelijkheid van de volledige bouwplaats, inclusief de 
benodigde steigers, ladders, dakrand- en valbeveiliging e.e.a. conform de geldende 
ARBO wetgeving; 

 Het beschikbaar stellen van verticaal transport op de bouwplaats; 

 Er dienen opgeschoonde DWG tekeningen aangeleverd te worden met hierin de 
definitieve bouwkundige onderlegger (x-ref); 

 Hoewel wij deze aanbieding met de grootste zorg hebben samengesteld verzoeken wij u 
opgegeven specificaties en/of aantallen zorgvuldig te controleren; 

 Albrand aanvaard geen aansprakelijkheid voor mogelijke typefouten in schrijven welke 
door derden zijn aangeleverd; 

 De locatie van de verdelers dient voor aanvang van de tekenwerkzaamheden op de 
DWG tekening(en) dan wel schriftelijk aangegeven/bevestigd te worden; 

 Albrand is niet aansprakelijk voor het doorzagen en/of beschadigen van bestaande 
leidingen tijdens frezen in de vloer; 

 Gas-, watermeter en evt. stroomgroep(en) moeten af te sluiten c.q. uit te schakelen zijn; 

 Voor aanvang van de werkzaamheden dienen de binnenwanden aanwezig en 
gemonteerd te zijn. Indien dit niet het geval is dient dit door derden (aannemer) 
afgetekend te zijn voor aanvang van onze werkzaamheden; 

 De definitieve werktekeningen dienen minimaal 3 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden in ons bezit te zijn; 

 Beschikbaar stellen van vuilcontainers voor afval montage materiaal (zonder verrekening 
van kosten); 

 Bij verandering van de cementdekvloer naar een anhydriet vloer zal een meerprijs in 
zowel materiaal als montage berekend worden. 

 Het watertappunt voor het afpersen bevindt zich binnen 20 meter van de verdelers; 

 Voorwaarden hoe ook genaamd van opdrachtgever worden op geen enkele wijze 
aanvaard; 

 Meer-minderwerk wordt tijdens verloop van het werk verrekend; 

 Op de locatie dienen de nodige facilitaire voorzieningen aanwezig te zijn; 
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De montage is, afhankelijk van de gebruikte verlegwijze, inclusief: 

 Het monteren van de verdeler en deze te bevestigen op een reeds bestaande wand of 
voorziening; 

 Het monteren van de vloerverwarmingsbuis op de door derden geplaatste constructie 
netten en aansluiten op de verdeler; 

 De door derden geleverde netten dienen dezelfde maaswijdte te hebben als de h.o.h. 
afstanden van de buizen zoals aangeven door Albrand, bij afwijkende maaswijdte heeft 
dit een meerprijs tot gevolg; 

 Het plaatsen van de verzinkte montagenetten en randisolatie; 

 Het plaatsen van de tackerplaten en randisolatie; 

 Het plaatsen van de droogbouw systeemplaten inclusief warmtegeleidingsplaatjes; 

 Het monteren van de vloerverwarmingsbuis d.m.v. frezen in de ondervloer (Anhydriet) en 
aansluiten op de verdeler; 

 Het plaatsen van de noppenplaat en randisolatie; 

 Het monteren van de vloerverwarmingsbuis d.m.v. boren op de ondervloer en aansluiten 
op de verdeler; 

 Het monteren van de vloerverwarmingsbuis en aansluiten op de verdeler; 

 Het monteren van de buis d.m.v. tackeren, bevestiging om de 0,45 m¹ t.b.v. anhydriet 
dekvloer; 

 Het monteren van de buis d.m.v. binddraad, bevestiging om de 0,45 m¹ t.b.v. anhydriet 
dekvloer; 

 Het monteren van de buis d.m.v. Boren, bevestiging om de 0,45 m¹ t.b.v. anhydriet 
dekvloer; 

 Het monteren van de buis d.m.v. tackeren, bevestiging om de 0,9 m¹ t.b.v. zand/cement 
dekvloer; 

 Het monteren van de buis d.m.v. binddraad, bevestiging om de 0,9 m¹ t.b.v. zand/cement 
dekvloer; 

 Het monteren van de buis d.m.v. boren, bevestiging om de 0,9 m¹ t.b.v. zand/cement 
dekvloer; 

 Het monteren van de na-regeling (regelbalk en thermostaten) nabij verdeler; 

 Er dient bij toepassing van koeling een CO (change over) -contact aanwezig te zijn per 
verdeler c.q. regelbalk; 

 Het afpersen van het vloerverwarmingssysteem; 

 Het aangeven op de werktekening van mogelijke revisies; 

 Het maken van persrapporten, verdelerstaten, weekstaten. 
 
De montage is exclusief: 

 Het afsnijden van de randisolatie op de juiste hoogte na het aanbrengen van de 
cementdekvloer; 

 Aansluiten van RTL-ventiel / inbouwbox zowel primair als secundair; 

 Materialen en werkzaamheden die niet in deze offerte zijn opgenomen; 

 Het dichtvloeien van de gefreesde sleuven; 

 Het afvoeren van het uitkomende frees afval; 

 Het monteren van een na-regeling en overige elektrawerkzaamheden; 

 Het inregelen van de installatie; 

 Het monteren van de verdeler inbouw / opbouwkasten; 

 Het aftekenen van wanden, sparingen etc. in het werk; 

 Alle bouwkundige werkzaamheden zoals sparingen in wanden en vloeren; 
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 Alle werkzaamheden welke betrekking hebben op het legionella risico; 

 Het opstellen van een warmteverliesberekening; 

 Het verzorgen van stroom en watervoorzieningen op de bouwplaats; 

 Afvoer restmateriaal, opdrachtgever en/of aannemer dient hiervoor zijn/haar container ter 
beschikking te stellen; 

 Het waterzijdig aansluiten van de regelunit(s) op de primaire cv- installatie. 
 
Een vloer wordt maar één keer gelegd! 
 
Afwerkvloer : 
De afwerkvloer dient geschikt te zijn voor de te verwachten vloerbelasting. Dit verschilt per 
toepassing (zie onderstaande tabel). Tevens dient er te worden nagegaan of er zware 
puntlasten zijn te verwachten door bijvoorbeeld zware machines, boekenkasten, verticaal 
transport (tijdens afbouw), piano’s en dergelijke. 
Normaal aan te houden vloerbelasting: (vlakbelasting, géén puntbelasting!) volgens DIN 
18560-2: 
 

 Woningbouw   1,5 kN/m² 

 Lichte utiliteit   2,0 kN/m² 

 Scholen, ziekenhuizen 3,0 kN/m² 

 Lichte industrie   5,0 kN/m² 
 

De gekozen vloerbedekking (tegels, laminaat, parket, linoleum, natuursteen, marmer e.d.) 
dient te allen tijde door de fabrikant geschikt te zijn bevonden in combinatie met 
vloerverwarming. Zo moet de vloerbedekking over goede warmte doorlatende 
eigenschappen beschikken en moet de vloerbedekking geschikt zijn voor de in het systeem 
en afwerkvloer optredende temperaturen en temperatuurverschillen. 
De afwerkvloer dient te worden gegarandeerd door het monterende bedrijf van de vloer. Het 
is aan te raden om voor aanvang van de werkzaamheden van het vloerenlegbedrijf of de 
aannemer hiernaar te informeren. Deze is en blijft verantwoordelijk voor de sterkte, kwaliteit 
en geschiktheid in combinatie met het vloerverwarmingssysteem. Deze garantie behoort dus 
niet toe aan de installateur of de leverancier van de vloerverwarming. Laatst genoemden 
kunnen alleen een materiaal- en eventueel systeemgarantie afgeven met betrekking tot de 
kwaliteit van de materialen, en het naleven van de montagevoorschriften. 
Albrand bv zal nimmer aansprakelijk zijn voor gevolgen van fouten bij ontwerp, 
berekeningen, tekeningen, technische omschrijvingen, technologieën, producten, diensten of 
goederen e.d. gemaakt door opdrachtgever of derden van wiens diensten, gegevens of 
producten bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt. Indien er niet aan 
de gestelde eisen wordt voldaan is het niet mogelijk om een systeemgarantie af te geven. 
 
Normen en certificaten : 

 Het vloerverwarmingssysteem zoals vermeld in de offerte is op basis van de ISSO-
publicatie 49 (ontwerp vloerverwarming) berekend en ontworpen. 

 Verdelers van Albrand zijn voorzien van CE-certificering. 

 Indien aangegeven zal het project conform de nieuwste GIW-eisen worden berekend 
en ontworpen. 

 Albrand is ISO 9001:2015 én VCA gecertificeerd. 
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Aandachtspunten : 

 Vloer- en wandverwarming in combinatie met tapwaterleidingen mogen niet 
zondermeer direct naast elkaar gemonteerd worden in verband met het legionella 
risico. Wij adviseren u om geen tapwaterleidingen in verwarmde vloeren en wanden 
te monteren. Indien het onoverkomelijk is om de tapwaterleidingen in de verwarmde 
vloer of wand te monteren dan dient u rekening te houden met de daarvoor geldende 
regelgeving; 

 De vloerverwarmingsinstallatie wordt met water of met lucht afgeperst, afhankelijk 
van de periode. 
Indien afgeperst wordt met water dient op de bouwplaats hiervoor een 
wateraansluiting aanwezig te zijn in de nabijheid van de betreffende verdeler(s). De 
minimale waterdruk ter plaatse van de verdeler moet 2 bar zijn. Het verkregen 
persrapport wordt mede ondertekend door een vertegenwoordiger van de 
opdrachtgever. 
Uiteraard kunnen wij geen verantwoording nemen voor installaties die vorstschade 
oplopen als deze met water zijn afgevuld. In de maanden oktober t/m maart wordt de 
installatie door ons met lucht afgeperst tenzij anders overeengekomen. Na de 
vorstperiode kan de installatie met water worden gevuld. 

 Dit laatste is niet in de offerte opgenomen. 
 
Prijzen:  Bruto, exclusief 21% btw. 
Planning:  de definitieve planning dient minimaal 3 weken voor aanvang schriftelijk in ons  

bezit te zijn. 
Montage:  Bij opdracht verplicht U zich de montage c.q. persrapporten van onze 

monteurs af te tekenen of af te laten tekenen. 
Indien de montage niet aaneengesloten uitgevoerd kan worden dan heeft dit 
een meerprijs tot gevolg. Wachturen zijn per arbeidskracht per uur € 37,50. 

Tekenwerk:  In het verlegplan worden geen maatvoeringen voor binnenwanden, sanitair en 
eventueel te plaatsen thermostaten aangegeven, maatvoering/aftekening 
hiervoor ligt bij de opdrachtgever. 

Geldigheid:  De offerte is geldig 30 dagen na dagtekening. Bij onvoorziene 
grondstofprijswijzigingen zijn wij genoodzaakt deze door te berekenen. 

Garantie:  

 Vloerverwarmingsleiding 30 jaar incl. 10 jaar gevolgschade; 

 Systeem garantie 10 jaar; 

 Verdeler 5 jaar; 

 Appendages 2 jaar; 

 Circulatiepomp 2 jaar; 

 Overige elektronica 1 jaar. 


