
Formulier D33 en D35

Condities en Regels voor steigergebruikers 

Condities ABS Steigerbouw B.V.

Bij het bepalen van de prijs is ervan uitgegaan dat:

- De werkplek goed bereikbaar is voor een vrachtwagen en dat het materiaal in de 

directe omgeving van de werkplek gelost en geladen kan worden;

- De ondergrond voor de te plaatsen steiger voldoende stabiel door u wordt 

opgeleverd;

- De steiger gebruikt en belast zal worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften 

en de geldende normen;

- Krimpfolie / netten en overkappingen door ons éénmalig worden aangebracht; 

eventuele schade, zoals door windkracht 6 en hoger, door ons zal worden hersteld 

op basis van regie en tegen kostprijs van de gebruikte materialen;

- De kosten voor precario en straatmeubilair, alsmede het aarden van het steigerwerk 

voor rekening van de opdrachtgever is.

- Kosten voor eventuele tekeningen en berekeningen zijn voor de opdrachtgever.

- Facturering

o na montage 2/3 van de prijs

o na demontage 1/3 van de prijs;

- Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum;

- De offerte is geldig tot 3 maanden na dagtekening;

- Uitvoering vindt plaats in overleg.

Revisiedatum 10-06-2014 Pagina 1 van 2



Formulier D33 en D35

Condities en Regels voor steigergebruikers 

Regels voor steigergebruikers

1. Een steiger mag pas gebruikt worden als deze goedgekeurd is door ABS Steigerbouw B.V. 
d.m.v. een steigerkaart.

2. Steigers mogen alleen betreden worden via de aanwezige ladders of trappen.

3. Tijdens steigerbouwwerk mogen geen andere werkzaamheden op of onder de steiger 
worden uitgevoerd. 

4. Het is niet toegestaan veranderingen aan de steigerconstructie aan te brengen, zonder dat 
toestemming gevraagd is aan ABS Steigerbouw B.V. 

5. Gebreken of onveiligheden aan een steiger moeten altijd gemeld worden aan ABS 
Steigerbouw B.V. 

6. Het is verboden hijswerktuigen of bouwliften aan steigers op te hangen.

7. Een lichte steiger mag niet zwaarder belast worden dan 150 kg/m2

8. Een zware steiger mag niet zwaarder belast worden dan 300 kg/m2

9. Er mogen maximaal twee werkvloeren tegelijkertijd belast worden.

10. Steigers mogen niet blootgesteld worden aan agressieve chemicaliën, zoals sterke zuren.

11. Houdt toegangen vrij van materialen, gereedschap en kabels.

12.Bij gladheid of vorst moet gestrooid worden met zand of strooisel.

13. Verlaat de steiger bij harde wind (boven windkracht 6).

14. Steigers en planken moeten door de gebruiker schoon en in goede staat worden 
achtergelaten.
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