
Ordernummer:
Bestelnummer klant:
Telefoon klant:
eMail klant:
Contactpersoon klant voor vragen:
Coördinator / gevolmachtigde van de klant voor alle vragen rondom afhandeling inclusie afname:
Contactgegevens van de coördinator:
Telefoon: eMail:

2. Gegevens voor levering contractuele artikelen:

2.1 
Afleveradres:

Ja           Nee
2.2
Montagedres / Montageplaats zelfde als afleveradres:        
Montageadres:

2.3 
Levering (tijd) van – tot:

2.4 
Klant wenst gratis levering tot aan de drempel en regelt zelf het interne transport naar de montageplaats.

Klant wenst gratis levering tot op het gebruikspunt – tegen meerprijs (levering + contracten van de 
goederen door montageteam gelijktijdig) Afleverplek ca.                     m.                    m.. 

2.5 
Is er een bevestigde toerit voor vrachtwagens van 40t beschikbaar?

Ja  Nee
Is voor het lossen een vrachtwagen met laadklep nodig?
      Ja Nee
Is er een  laadperron beschikbaar?

Ja Nee

Info voor de montage:
Kan het montageteam gebruik maken van transportmiddelen van de klant?

Ja Nee
Ja Nee

           Ja Nee

Vorkheftruck:
Palletwagen:
Schaarlift bij montage van stellingen: 
Korf voor vorkheftruck: Ja Nee

CHECKLIST
1. Basisgegevens:
Klant:
Klantnummer:
Korte omschrijving van de geplande order (plaats, onderwerp):



medewerkers
2.6 
Hulpkrachten voor transport, opbouw, transport, verpakkingen, schoonhouden bouwplaats

2.7
Containerpositie voor retourname van de verpakking door fa. Hoffmann gewenst?          Ja              Nee 
Contactpersoon/telefoonnummer:
Verwijdering van de verpakking door de klant in container op bedrijfsterrein mogelijk?

Ja      Nee

Ja  Nee

2.8
Mogelijke montagetijden: 
Weekdagen van – tot: 
Dagelijks van – tot:

2.9 
Etage montageplaats:
Lift aanwezig:
 Draagkracht: kg

2.10
Geringste vloer-/deurbreedte:
Geringste vloer-/deurhoogte: 
Transporthindernissen naar de 
opstelplaats:

3. Gevens over bouwplaats:

3.1 
Bouwplaatsomschrijving

3.2 
Montageplek is in aanbouw; geplande oplevering voor start montage: 
Montageplek is al voor montage voorbereid.

Ja              Nee
3.3 
Voldoende plaats op montageplek voor opslag van montage-onderdelen en gereedschap?         

3.4 
Soort vloer 

Overige o ndergrond:

3.5 
Fotograferen na oplevering ten behoeve van documentatie toegestaan? Ja              Nee

■ Minimale componentdikte van de 
bodemplaat 200 mm;
Minimale boorgatdiepte 150 mm

■ Vertoont oneffenheden ■ Is magnesiethoudend
(staal moet tegen corrosie worden beschermd)

Bij oneffenheden van meer dan 10 mm moet 
met een fundament worden genivelleerd!



4. Algemene contractgegevens:

4.1 
Door de klant gewenste levertermijn:

4.2 

Door de klant gewenste montagetermijn/-periode:

5. Veiligheidsbepalingen

5.1 
Zijn er algemente bedrijfs-/bouwplaatsvoorschriften van de opzichter?         Ja Nee
Werden die overhandigd?          Ja Nee

JaVeiligheidsinstructies nodig?                                             Nee
Helmplicht"
Veiligheidsbril 
Veiligheidsschoenen
Bijzondere voorwaarden 
Veiligheidshesje

6. Bijzonderheden:

Plaats /datum: 
Handtekening klant:
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