
 

Levering en plaatsing

1. Gebruiksklare plaatsing in 20 minuten

De betonnen ombouw weegt tussen de 400 en 1.250 kg. De levering en plaatsing wordt met een speciaal uitgeruste 
vrachtwagen verzorgt. Deze vrachtwagen is uitgerust met een kraan. Hierdoor kunnen wij vaak de betonnen ombouw in 20 
minuten plaatsen. Mocht de plaatsing langer duren doordat onze chauffeur moet wachten dan kan het voorkomen dat we 
deze tijd in rekening brengen.

2. Bereik van de kraan en toegankelijkheid 
De locatie waar de betonnen ombouw moet komen zal 
bereikbaar moeten zijn met onze vrachtauto en kraan. Hou 
rekening met de straat, doorrijhoogte en hoe dichtbij de 
vrachtwagen bij de plaatsingsplek kan komen.

Vrachtwagen bij uitladen
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Kraanbereik naar gewicht  

Max.
8 m   10 m   12 m

1  Alle producten

2  Producten tot 2000 kg

3  Producten tot 1800 kg  

Voor de plaatsing hebben we een parkeerplek voor de vrachtauto 
nodig. De vrachtauto heeft een plek nodig van 12 meter lang en 
6 meter breed. 

De betonnen ombouw kan alleen in het bereik van de kraan 
geplaatst worden. De ondergrond van de betonnen ombouw 
dient voorbereid te zijn.

3. Voorbereiding plaatsingsplek
De plek moet goed toegankelijk zijn, zonder muren en hekken 
die de toegang belemmeren. De vrije hoogte van de kraan is 
zes meter. De plaatsingsplek moet vlak, horizontaal en 
waterpas liggen. De plek moet voldoende groot zijn en 
voldoende draagkracht hebben. 

De betonnen ombouw is in de regel niet zwaarder dan 1800 
kg en kan dus tot en met 12 meter vanaf de vrachtwagen 
worden geplaatst. Uiteraard moet de ombouw wel door de 
lucht deze plek kunnen bereiken. 

De zijkanten en het dak kunnen niet met aarde bedekt worden, voor deze toepassing adviseren speciaal geprepareerde betonnen 
ombouwen. Een plaatsingsplek op een helling is zonder de juiste voorzorgsmaatregelen niet toegestaan. 

Betonfundament Stenen ondergrond
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4. Optionele diensten
a. Levering op afspraak
Wanneer u een levering op een vastgestelde datum en tijd wenst bieden wij deze graag aan. Er wordt dan telefonisch met u een 
afspraak gemaakt.
b. Levering met palletwagen of speciale wagen
Wanneer uw plaatsingsplek buiten het bereik van de kraan ligt kunnen we een plaatsing met een palletwagen bieden. 
- De route naar de plek van de plaatsing moet toegankelijk zijn met een pallettruck met stalen wielen en harde rubber banden. 

Bijvoorbeeld asfalt, platen of bestrating zonder grote voegen. Paden met trappen, afzettingen, water of roosters kunnen niet 
gebruikt worden.  

- De route naar de plaatsingsplek moet niet meer dan 2% oplopen of aflopen en breed genoeg zijn (ook om te kunnen 
draaien). 

- We zijn niet aansprakelijk voor schade aan de ondergrond om de betonnen ombouw te plaatsen. Uiteraard doen we alles om 
schade te voorkomen. 

c. Plaatsing door een mobiele kraan
Wanneer een mobiele kraan nodig is, kunnen wij dit voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden en de kosten. 
d. Wanneer er een speciale vergunning voor de plaatsing nodig is
Wanneer er een parkeerverbod of andere situatie is waardoor we niet zomaar kunnen plaatsen regelen wij dat graag voor u. 
Geeft u dit van tevoren aan.

5. Extra kosten bij aflevering en plaatsing
a. Lange afleveringstijd
Wanneer wij meer dan 20 minuten bezig zijn met de aflevering en plaatsing behouden wij ons het recht om de tijd in rekening te 
brengen tegen ons uurtarief. Wanneer de ombouw niet volgens onze leveringsvoorwaarden kan worden geplaatst kunnen wij deze 
alleen lossen of terugnemen tegen een vergoeding.
b. Ongeschikte ondergrond
In het geval van een ongeschikte ondergrond wordt de ombouw op uw risico geplaatst of tegen een vergoeding teruggenomen. 
De levering en plaatsing is niet inclusief de bewerking van de ondergrond of het waterpas stellen van de ombouw.

6. Ons doel: Snelle levertijden en afspraak is afspraak
De leveringsdatum die wij met u afspreken wordt door ons bijna altijd gehaald. We doen er alles aan wat binnen ons bereik ligt 
om deze te halen. Door onze capaciteit in productie en verzending of door andere omstandigheden kunnen we met onvoorziene 
situaties geconfronteerd worden, in deze gevallen zullen we zo snel mogelijk berichten.

Voorbeeld van de plaatsing

Huis Garage
Geef alstublieft aan 
waar de deuren van de 
ombouw moeten 
komen. Bij een enkele 
ombouw (voor 1 kliko) 
kunt u ook de plaats 
van de scharnier 
aangeven.  

Bij de planning en levering werken Ombouwkliko en Paul 
Wolff (leverancier) samen. U heeft in eerste instantie 
contact met Ombouwkliko, maar kunt ook contact opnemen 
met het Planningscentrum van Paul Wolff. U kunt bellen 
met Ombouwkliko +31 64016 1449 of Paul Wolff +49 2161 
930 500 en per e-mail Ombouwkliko info@ombouwkliko.nl 
of Paul Wolff auftragszentrum@paul-wolff.com.

Om het contact vloeiend te laten verlopen vragen wij u om de 
volgende gegevens door te geven wanneer u contact opneemt: 
- De contactgegevens van de persoon die besteld heeft. Naam, 

Telefoonnummer en E-mailadres. 
- Het afleveradres (straat + huisnummer) 
- Bij voorkeur een simpele schets van waar de ombouw mag 

komen en waar de deuren moeten komen.  
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