
Uitvoeringsreglement GEPO ribbenvloeren UVR04

1.0 Uitvoering: Vloerhoogte 350 of 400mm. Standaard elementen 1600 en 1800 mm breed. Paselementen zijn 

standaard 1200 mm breed. Polystyreen passtukken in de maten 40-50-100-140-200 mm. Platen zijn 

standaard aan de onderzijde voorzien van een isolatielaag van polystyreenschuim PS 15 

(NORMALE kwaliteit). Uitvoering in VLAMDOVENDE kwaliteit uitsluitend indien schriftelijk 

overeengekomen. Prijzen zijn gebaseerd op een legplan met een veelvoud van standaard breedten 

met een pasplaat als sluitplaat. Maattoleranties volgens NEN 2889. (Beton)Sterkteklasse van de 

plaat C50/60, eventueel voorzien van granulaat, milieuklasse XC1 (tenzij anders vermeld). Overige 

uitvoeringen volgens Komo kwaliteitsverklaring en KIWA erkend BB-Aansluitdocument (zie 

https://www.geelen-beton.nl/product-kennis/ ribbenvloeren ). Indien men scheurvorming in de 

dekvloer (of tegelvloer) wil beperken dient dit type systeemvloeren uitgevoerd te worden met een 

gewapende druklaag of afwerklaag (dilatatievoegen in afwerkvloeren in nader overleg).

1.1 Sparingen: Sparingen in de elementen: zie ook sparingsblad op tekening. 

Standaard sparingen: Open sparingen 

Rechthoekige open sparingen t.b.v. kruipluikgat, meterkast, versleepsparing over fundering of 

stabiliteitswand (in veelvouden van 50 mm). 

 

 Afwijkende sparingen, uitsluitend tegen meerprijs: 

Kruipluiksparingen A of B geïsoleerd of ongeïsoleerd. Meterkastblok met of zonder gasaansluiting. 

Voorziening voor vloer ventilatiekokers. Vierkant open sparingen (in veelvouden van 50 mm) 

 

 Positie van sparingen < 150 mm dienen tussen de ribben geplaatst te worden. Voor de sparingen > 

150 mm, sparingen meterkast en kruipluik, wordt, binnen de mogelijkheden van drie 

standaardbreedten 1200-1600-1800 mm, zoveel mogelijk met de positie rekening gehouden. 

Verplaatsen van sparingen is echter soms (enigzins) noodzakelijk. Indien verplaatsen van sparingen 

niet mogelijk is en hierdoor speciaal aangepaste platen moeten worden gemaakt ontstaat hierdoor 

een meerprijs.

1.2 Oppervlakte: De hoeveelheid m2 in de offerte/opdracht zijn uitsluitend ter indicatie opgegeven. De opdrachtgever 

dient deze op juistheid te controleren. Het te factureren aantal m² wordt bepaald door de 

vermenigvuldiging van de grootste plaatlengte met de grootste plaatbreedte, vermeerderd met de 

netto oppervlakte van de EPS passtroken. Sparingen en/of afschuiningen worden niet in mindering 

gebracht op de hoeveelheid m².

2.0 Prijsvast: De prijzen zijn vast voor leveringen tot de genoemde datum in offerte/opdracht m.u.v. het volgende: 

Geelen Beton houdt zich het recht voor extreme prijsstijgingen van materialen door te rekenen. 

Staalprijsverrekening middels Grymafer index (zie  

http://www.belmetal.be/site/files/files/IABSI.xlsx).

3.0 Planning en 

voorbereiding:

De opdrachtgever dient zorg te dragen dat definitieve architecten- en constructietekeningen, 

inclusief opties en gemaatvoerde sparingsopgave, digitaal (dwg- en pdf-formaat) kosteloos ter 

beschikking worden gesteld. In geval van een BIM-model ontvangen wij of het rvt-bestand met 

daarin de voor-gedefinieerde architecten en constructiesheets of het IFC bestand met de dwg’s en 

pdf’s. Het model dient minimaal van het LOD300 niveau te zijn (e.e.a. conform BIM protocol 

Geelen Beton, zie https://www.geelen-beton.nl/product-kennis/ ribbenvloeren ) waarin de gegevens 

van de architect en constructeur afgestemd zijn. Geelen Beton is niet verantwoordelijk voor fouten 

die ontstaan door niet volledig, niet afgestemde en/of niet correcte aangeleverde bestanden. De 

gegevens om het tekenwerk op te starten kunnen gemaild worden naar: 

tekenkamerposterholt@geelen-beton.nl onder vermelding van het ordernummer. Vanuit het oogpunt 

van milieu en efficiency kiest Geelen Beton ervoor om correspondentie en tekentrajecten digitaal te 

laten verlopen. Gegevens zullen dan ook door Geelen Beton in DWG/PDF en op verzoek in IFC 
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(2x3) aangeboden worden. Indien u het toezenden van witdrukken in definitief fase toch op prijs 

stelt, dient dit vooraf afgestemd te worden. Door de opdrachtgever dient de gewenste leverweek per 

onderdeel opgegeven te worden. Tenzij anders is afgesproken zal de engineering als principeschema 

ribbenvloeren verlopen. Zowel Geelen Beton als opdrachtgever conformeren zich hieraan. Voor 

principe schema zie laatste pagina van dit reglement.

4.0 Engineering: Engineering vloerconstructie in categorie 4a (KIWA criteria 73/07 d.d. 31-03-2017). Bijlage 8 

benoemd de taken en verantwoordelijkheden voor teken- en rekenwerkzaamheden. De 

hoofdconstructeur dient alle belastingen op de vloerconstructie op te geven. Hieronder vallen o.a. 

veranderlijke belastingen, rustende belastingen, lijn- en puntlasten. Met de berekening van de vloer 

kan pas gestart worden na volledige opgave van deze belastingen.

5.0 Productie: De platen worden pas vrijgegeven voor productie nadat de laatste controle tekeningen, door de 

opdrachtgever voor akkoord getekend, in ons bezit zijn. Daarna worden de vrachtenschema’s 

gemaakt en geldt er een afroeptermijn. Na het akkoord rekening houden met een productie- en 

verhardingstijd van 3 weken.

5.1 Afroeptermijn: Alle vrachten dienen tenminste 15 werkdagen voor levering bij onze afdeling expeditie afgeroepen 

te worden. Vrachten kunnen kosteloos tot 2 werkdagen vooraf aan de dag van levering uitgesteld 

worden. Bij uitstel behoudt Geelen Beton zich het recht voor om een nieuwe afroeptermijn van 15 

werkdagen in acht te nemen.

5.2 Levertijden: Bij overschrijding van de afgesproken levertijd kan Geelen Beton nimmer aansprakelijk worden 

gesteld voor de gevolgschade. Indien volgens afspraak geproduceerde elementen langer dan 1 

maand door Geelen Beton moeten worden opgeslagen op het tasveld behouden wij ons het recht 

voor deze elementen en de huur van het tasveld te factureren.

6.0 Levering: Franco bouwplaats, gelost naast de vrachtauto voor het werk, aanvoer in volle vrachten (optimale 

belading) met één sluitvracht. De bouwplaats en aanvoerroute dienen tot aan de plaats van lossen 

goed bereikbaar te zijn. Dit is ter beoordeling van de transporteur. Bij tussenopslag van de 

elementen op het bouwterrein dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een vlakke en 

draagkrachtige ondergrond. Schade, ontstaan door verzakken van de stapels (slechte ondergrond) 

kan ons nimmer verweten worden. Indien leverantie ongelost wordt afgesproken dient de 

opdrachtgever met onderstaande rekening te houden. De afgesproken aankomsttijden worden zoveel 

als mogelijk nagestreefd maar kunnen in verband met onvoorziene situaties op de wegen niet 

gegarandeerd worden. De in de prijs inbegrepen lostijd is maximaal 1 uur, overschrijding hiervan 

kan wordt doorbelast. Bij een kortere loscyclus geldt de intervaltijd als maximale lostijd. Het lossen 

geschiedt door en onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Dat de chauffeur hierbij 

onverplicht assisteert ontheft de opdrachtgever niet van zijn verantwoordelijkheid. Elementen langer 

dan 6,25 m1 dienen door de opdrachtgever te worden gelost.

7.0 Reclamatie en 

klachten:

Reclamaties dienen uiterlijk 48 uur na levering schriftelijk gemeld te worden.

8.0 Algemene 

Voorwaarden:

Op al onze rechtsbetrekkingen zijn de algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 

2014 van toepassing, zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van 

Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN).

8.1 

Kredietverzekering:

Wij hebben ons debiteurenbestand ondergebracht bij kredietverzekeraar Atradius. Bij onvoldoende 

of geen dekking gedurende de leverperiode behouden wij ons het recht voor aanvullende zekerheden 

te verlangen voorafgaande aan productie.



8.2 Garantie: Op alle ribbenvloeren wordt de volgende garantie verstrekt: 

 Geelen Beton verklaart ten overstaan van de opdrachtgever en diens rechtsopvolgers, dat hij alle 

gebreken, die van het gereedkomen van het bovenomschreven onderdeel af tot aan de oplevering van 

het werk en in aansluiting daarop gedurende een periode van 10 jaren, aan dit onderdeel mochten 

voorkomen die aantoonbaar te wijten zijn aan een minder goede hoedanigheid van de toegepaste 

materialen of een gebrekkige uitvoering van het onderdeel van het werk, voor zijn rekening op eerste 

aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolgers zo spoedig mogelijk zal herstellen of 

voor vervanging met nieuw deugdelijk materiaal zal zorgdragen. Gevolgschade wordt ten allen 

tijden uitgesloten. Langere garantietermijn uitsluitend op aanvraag en tegen meerprijs.

9.2 SROI: De verplichting tot Social Return On Investment (de SROI-verplichting) wordt, indien deze project 

gerelateerd is, door ons uitgesloten. Indien de SROI-verplichting in het algemeen wordt opgelegd 

kan in overleg met Geelen Beton bekeken worden of dit haalbaar is.

9.3 Privacyverklaring: Zie onze website www.geelen-beton.nl voor meest recente privacyverklaring.




