
Stortinstructies ter voorbereiding, lees deze goed door! 

• Zorg in de eerste plaats voor een goede bereikbaarheid voor de truckmixers. 	
• Zorg voor een goede opstelplaats. Hulpdiensten moeten te allen tijde kunnen passeren. Indien er een vergunning nodig is, 

dient de opdrachtgever dit tijdig te regelen. 	
• Indien er beperkingen zijn met betrekking tot gewicht en afmeting van de betonwagen, bijvoorbeeld wanneer er gelost 

moet worden in de binnenstad of op een dijk, dan dient de opdrachtgever dit door te geven. Betondirekt en haar 
leveranciers zijn daarvoor niet verantwoordelijk/ aansprakelijk. 	

• Zorg ervoor dat u altijd op tijd klaar staat voor aanvang van het beton storten. 	
• De chauffeur van de betonmixer zal proberen op tijd aanwezig te zijn, maar houd rekening met een maximale vertraging 

van ongeveer een uur. 	
• Zorg voor voldoende arbeidskracht om de stort zo soepel en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. Let op: de chauffeur 

helpt niet mee met het storten, maar bedient enkel de truckmixer en/of de pompmixer. 	
• Het is verstandig om minimaal 3 werknemers te hebben. Het aantal medewerkers kunnen ook meer zijn afhankelijk van 

het aantal m3’s, de bereikbaarheid en het soort object, wat gestort moet worden. 	
• Plak indien nodig de wanden, deuren, kachels, cv’s, kozijnen etc. tot 1 à 1,5 meter af in verband met spetters. 	

Vanuit de goot lossen of kruien 	

• De goot van de betonwagen is variërend van 1.5 - 2 meter. Indien de afstand tot het te storten werk groter is en u maakt 
geen gebruik van een betonpomp, dan dient u voldoende en solide kruiwagens tot uw beschikking te hebben. 	

• U heeft 10 min/m3 om te lossen. Indien u er langer over doet kost dat € 25,00 / kwartier. 	
• Gebruik altijd een extra kruiwagen als zogenaamde ‘lek’ kruiwagen. 	
• Denk aan uw veiligheid. Draag altijd handschoenen en goed beschermend schoeisel. Trek daarbij een overall of andere 

sluitende kleren aan. Tijdens het beton storten kunnen er ook spetters op uw gezicht of elders op uw huid komen. Ook 
kunnen uw materialen betonspetters opvangen. 	

• Zorg tevens voor het juiste stortgereedschap, wat afhankelijk is van het te storten object. Denk bijvoorbeeld aan zaken 
als: betonharken, scheppen, afwerkspanen, trilnaalden en afwerkreien. Direct na gebruik gereedschap schoonmaken. 	

Bij gebruik aanhangerpomp of mixerpomp 	

• Voor de aanhangerpomp rekenen we een minimaal tarief van 2 uren. Indien u langer dan 2 uren over het lossen van 
beton doet kost dat € 92,50 / uur. Wanneer daardoor ook de truckmixer langer blijft staan dan kost dat € 25,00 / kwartier. 	

• Bij het gebruik van een aanhangerpomp bedient de pompmachinist in de meeste gevallen het uiteinde van de slang. 
Mocht dit niet het geval zijn dan geven wij dit aan. U dient dan zelf extra mensen te regelen. 	

• De pompmachinist werkt het beton niet af. Dit dient u zelf te doen. 	
• Bij de prijs zit 25 meter slang inbegrepen, mits anders is afgesproken. Wanneer er meer slangen worden gebruikt dan 

kost dat € 2,50 / meter. 	
• In geval van een pomp dient u voor een spoelplaats te zorgen waar het restbeton uit de slangen gespoeld kan worden. Dit 

kan bijvoorbeeld in de tuin of in een container voor bouwafval. Een speciekuip volstaat ook, om het vervolgens in de tuin 
weg te spoelen. Wanneer dit niet mogelijk is kan de leverancier hiervoor € 100,00 in rekening brengen. 	

• Wanneer er tussen opstelplaats en stortplaats slangen gelegd moeten worden, dient er 1 persoon aanwezig te zijn om het 
verkeer veilig te begeleiden.	

• Zorg tevens voor het juiste stortgereedschap, wat afhankelijk is van het te storten object. Denk bijvoorbeeld aan zaken 
als: betonharken, scheppen, afwerkspanen, trilnaalden en afwerkreien. Direct na gebruik gereedschap schoonmaken. 	

Vlak onder de rei afwerken of vlinderen 

• Indien vlak onder de rei afgewerkt wordt door ons, dient de klant alle voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, zoals 
hoogtepeil aangeven	

Belangrijk! 	

• Betondirekt bestelt het aantal kuubs beton wat is berekend door de klant. Het aantal uitgerekende kuubs is dus ten alle 
tijden de verantwoordelijkheid van de klant. 	

• Vracht- en stortkosten van beton dat te veel is besteld en afgevoerd moet worden bedraagt €50,00 / m3. 	
• Alle prijzen zijn exclusief BTW. 	
• Annuleringen die binnen 24 uur worden gedaan, brengen wij annuleringskosten voor in rekening. 	

 


