
We waarderen versnaperingen als ko�e, frisdrank en koekjes, maar ze zijn niet verplicht.

Er is vrije parkeergelegenheid voor de deur. Als er parkeertarief van toepassing is, worden de 
kosten per aanwezige bus doorberekend op de factuur.

Onze bus moet het woonhuis of de hoofdingang van het appartementencomplex binnen 5 meter 
kunnen bereiken.

Als het werk zich in een appartement bevindt, moet dit bereikbaar zijn met een lift.

De werkruimten en toegangswegen moeten compleet leeg en bezemschoon worden gemaakt. 
Het stofzuigen wordt zeer gewaardeerd.

De binnendeuren moeten worden gedemonteerd en droog opgeborgen, bijvoorbeeld tegen een 
schuifpui of langs de wand in de badkamer.

De wanden en/of plafonds moeten schoon, droog en stofvrij zijn.

De stuc-/gipsplaten moeten recht worden geplaatst en solide worden vastgeschroefd zonder 
uitstekende schroeven.

Op wanden dienen alleen de kunststof kapjes van schakelmateriaal (lichtschakelaars, stopcon-
tacten etc.) te worden gedemonteerd, zoals te zien is op afbeelding 1.

Op wanden/plafonds dienen thermostaat, trapleuningen, schroeven, radiatoren, lampen, 
rookmelders etc. volledig te zijn verwijderd.

De verwarming (CV, stadsverwarming, vloerverwarming, etc.) moet minimaal twee dagen van 
tevoren worden uitgeschakeld (bij warmtepomp op 16 graden), tenzij de buitentemperatuur 
onder 0 graden Celsius is.

Er moet een werkende toiletvoorziening aanwezig zijn. Als dit niet het geval is, worden de kosten 
voor het huren van een Dixi doorberekend op de factuur.

Er moet een werkende kraan (met 3/4 draadeind) aanwezig zijn en binnen 10 meter van de 
werkplek bereikbaar zijn.

Eventuele (eind)vloer (geen dekvloer) moet volledig vast zitten aan de ondergrond en stofdicht 
worden afgeplakt met stucloper en tape.

Eventuele bijzonderheden, zoals het ontbreken van stucpro�elen bij raamkanten of andere zaken 
die beschreven zijn in de blog 'onvoorziene kosten', moeten vooraf worden gemeld en besproken.

Er moet een werkende stroomvoorziening van 220-240V aanwezig zijn, op een aparte elektricite-
itsgroep en binnen 10 meter van de werkplek bereikbaar zijn.

Dank u wel voor uw vertrouwen in Gladstuc en wij zijn blij dat wij u kunnen 
helpen met uw project! Wij dragen de verantwoordelijkheid om uw project 
professioneel en binnen de afgesproken tijd af te ronden. Bij Gladstuc zijn 
afspraken echt afspraken en wij verwachten deze inzet ook van u.

Om ervoor te zorgen dat uw project soepel verloopt en er geen onnodige 
vertragingen optreden, is een goede voorbereiding van essentieel belang. Wij 
werken met strakke planningen en daarom is het belangrijk dat u ook meew-
erkt aan een e�ciënte samenwerking. Hieronder vindt u enkele tips om uw 
woning optimaal voor te bereiden voor onze werkzaamheden. Lees deze 
zorgvuldig door en indien nodig, ga dan over tot actie!

Als opdrachtgever bent u verantwoor-
delijk voor het voorbereidende werk 
voordat wij bij u aan de slag gaan. Als 
we op de dag van de werkzaamheden 
gebreken aan de wanden, vloeren, 
plafonds en/of werkruimten consta-
teren waardoor het werk niet uitvoer-
baar is of stagneert, dan zullen er 
kosten aan verbonden zijn voor de 
opdrachtgever. Dit komt doordat wij 
dan voor niets aanwezig zijn en 
hierdoor daginkomen mislopen. Het 
standaard daginkomen bedraagt 350,- 
excl. btw per aanwezige specialist, per 
dag. In de praktijk komt dit gelukkig 
zelden tot nooit voor, omdat geen van 
de partijen hierbij gebaat is.

Heeft u vragen, opmerkingen of 
bent u ergens niet zeker van? Heeft 
u misschien nog een aanvullende 
tip? Laat het ons weten via 
info@gladstuc.nl en wij komen zo 
spoedig mogelijk bij u terug.
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