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Montage LADDER of HOOGWERKER?
Net als iedereen merken wij op dat montage soms zeer moeilijk verloopt. Men mag de beste monteurs
hebben als de omstandigheden tegen zitten zal montage veel meer tijd vergen dan de vooropgestelde en
geschatte tijden vermeld op onze cd rom.
Tijden op de cd rom vermeld houden dus geen rekening met abnormaal moeilijke montage in geval van
zeer moeilijke werkomstandigheden.
Op zich niet erg als het verschil gering is maar dit is zeker niet altijd het geval.
Met de vooropgestelde tijd kunnen wij in slechte omstandigheden er nooit geraken. Tijden 2 a 3 keer
meer dan normaal zijn dan ook niet raar. Dit heeft dan niets te maken met een slechte monteurs of slecht
in geschatte tijden maar gewoonweg met slechte werkomstandigheden.
Achteraf heeft niemand iets aan deze grote kosten en gaat het niet op in de zomer meer te vragen om het
verschil in de winter op te vangen.
Als wij in ( zeer ) slechte omstandigheden moeten monteren moet iemand ook de rekening willen betalen
of een oplossing zoeken om dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Voor de klant is het makkelijk te werken met de door ons vooraf vastgelegde tijd maar voor ons is het
soms een groot risico.
- Kranen en ander rollend materiaal worden alsmaar zwaarden en eenmaal de constructie er staat en
wij moeten nog beginnen kan het rond het gebouw zeer drassig zijn.
- Men heeft al of niet al grond aangevoerd, het heeft geregend en de waterafvoer hangt er nog niet
aan.
- Gebouwen worden steeds langer en hoger, gaat het dan eens tegen dan gaat het ook goed tegen.
- Niveauverschil rond het gebouw is groot en ruw.
- Onze opdrachtgever is niet altijd diegene die rond het gebouw moet afwerken maar wil wel dat
het gordijn geplaatst word zodat hij kan afrekenen.
- …….

Foto’s als voorbeeld van zeer slechte montageomstandigheden kunt U vinden op de onze cd rom bij het
organigram eerste blz. van de prijslijst. Dit onderaan bij het pictogram van het rode kruis.
Naast de praktische kant is er nog het aspect veiligheid. Meermaals zijn wij door de
veiligheidscoördinator naar huis gestuurd omdat werken volgens hem totaal niet verantwoord en onveilig
was. Toch wil de stallenbouwer hebben dat het werk verder gaat zodat deze kan afrekenen met de klant.
Iedereen moet voorkomen dat men ver van huis is om dan vast te stellen dat montage (zeer) moeilijk is en
dan op dat moment nog beginnen discussiëren wie wat extra zal betalen. Dan nog een hoogwerker op
rupsen huren en verplaatsen is veel te duur en in feite al één dag te laat.
Vandaar hebben wijzelf voor ons gezocht naar een oplossing en deze gevonden in de aankoop van een
montagekooi.
Zijn de omstandigheden rond het gebouw slecht brengen wij de kooi mee en kunnen wij op deze manier
wel betrekkelijk monteren maar moet iemand wel nog zorgen voor een verrijker.
Verrijker moet dus komen van U, klant of iemand anders maar wij kunnen voor de prijs die wij voor
montage rekenen er geen gratis meebrengen.
Ergens er één huren kan ook maar bij landbouwers zijn er normaal gezien genoeg te bekomen.
Onze kooi past restreeks op een JCB en Manitou.

Hefvermogen van de verrijker moet min. 3 ton zijn.
Wijzelf brengen de montage kooi gratis mee en de klant
zorgt voor de verrijker.

Hebt U dus een werk waarvan de omstandigheden slecht zijn, ervaring leert ons dat het beter, veiliger en
goedkoper is het juiste gereedschap te hebben i.p.v. op een ladder te sukkelen.
Wil nu niet zeggen dat ALLE omstandigheden mogelijk zijn en dat dit ALTIJD binnen de vooropgestelde
tijd zal verlopen. Het zal in ieder geval een grote hulp zijn.
Bij slechte montage omstandigheden zullen wij nog altijd het extra meerwerk doorrekenen maar dit zal in
ieder geval veel minder zijn dan montage van op een ladder.
Indien dit niet kan is het gewoonweg beter de kooi niet te gebruiken en te wachten tot de omstandigheden
beter zijn.
Voor de dealer die waarschijnlijk geen montagekooi heeft kunnen wij U alleen de raad geven duidelijk
met de klant af te spreken in welke omstandigheden gemonteerd kan worden, in welke omstandigheden
niet en wat moet gebeuren met de meerkost als de omstandigheden slecht zijn.
Houd U hier geen rekening mee dan is gegarandeerd alle winst en nog meer verloren.
Indien er nog vragen zijn, aarzel niet om ons te contacteren.
Met vriendelijke groeten.
Vervaeke Geert.

