A L G E M E N E V O O R W A A R D E N
Van Enssieg Groep B.V., Enssieg Vloeren en Concepten B.V. en Flakestrap B.V., gevestigd te Tilburg, d.d. september 2019
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ALGEMEEN
De Enssieg Groep is actief in industriële en design gietvloeren, bouwchemie, DHZ-producten en trapbekleding. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige)
rechtsverhoudingen (zoals onder andere doch niet daartoe beperkt: levering van zaken, van diensten, aanneming van werk) die ontstaan tussen de wederpartij en één van de werkmaatschappijen
behorende tot de Enssieg Groep. Dit kunnen zijn de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Enssieg Groep B.V. (KvK 75123053), Enssieg Vloeren en Concepten B.V. (KvK
17249812) of Flakestrap B.V. (KvK 63915375). Enssieg Groep B.V. opereert ook onder de handelsnamen ‘Enssieg Vloeren’, Flakestrap en ‘Enssieg Bouwchemie’. De werkmaatschappijen die deze
Algemene Voorwaarden hanteren, worden hierna gezamenlijk aangeduid met “Enssieg”.
De wederpartij heeft door ondertekening van de opdrachtbevestiging, waarbij deze Algemene Voorwaarden als bijlage zijn gevoegd, kennis genomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden
en de inhoud integraal geaccepteerd. De Algemene Voorwaarden zijn ook te lezen en te downloaden op de website www.enssieg.nl.
Deze Algemene Voorwaarden worden eerste verzoek kosteloos aan de wederpartij toegezonden.
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of van de opdrachtbevestiging gelden slechts, indien Enssieg die afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd en gelden slechts voor dat ene geval.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ‘product:’ zaken, alsmede diensten zoals onderhoud, advies en inspectie, en aanneming van werk.
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AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Alle aanbiedingen van Enssieg zijn vrijblijvend.
Aan aanbiedingen, aangehechte of bijgevoegde documentatie is van louter informatieve aard zonder dat hieruit enige verplichting kan worden afgeleid.
Indien de wederpartij een opdracht plaatst komt de overeenkomst pas tot stand, doordat Enssieg deze schriftelijk aanvaardt dan een aantoonbaar begin met uitvoering daarvan maakt.
De inhoud van de overeenkomst wordt bewezen door de schriftelijke bevestiging van Enssieg, behoudens tegenbewijs.
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PRIJZEN
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere belastingen en/of heffingen van overheidswege, in de ruimste zin des woords.
Mochten zich tussen het moment van de overeenkomst en de levering wijzigingen in de kostprijsfactoren voordoen, dan is Enssieg gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te
verhogen. Doorberekeningen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst geven de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden. Prijsaanpassingen op grond van
vergissingen op zowel de factuur als de verzenddocumenten blijven voorbehouden aan Enssieg.
Enssieg zal de wederpartij van eventuele prijsverhogingen schriftelijk op de hoogte stellen.
Standaard emballage is in de prijs begrepen. Speciale verpakkingen zullen worden doorberekend.
Enssieg zal op verzoek van de wederpartij alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn en met het recht de meerprijs in rekening te
brengen.
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LEVERTIJD
Enssieg zal zich inspannen om de overeengekomen levertijd te realiseren.
Met Enssieg overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Overschrijding van levertijden geeft de wederpartij geen recht op aanvullende
of vervangende schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. De wederpartij is echter gerechtigd de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring te ontbinden, indien en in zoverre Enssieg de te leveren zaken niet binnen een met de opdrachtgever na bovenbedoelde overschrijding schriftelijk overeengekomen redelijk
termijn alsnog geleverd heeft. De levertijd gaat in, na totstandkoming van de overeenkomst, Enssieg beschikt over alle door de wederpartij te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens en
nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Enssieg is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van Enssieg is gesteld. Ingeval van aanbrengen door Enssieg van door haar
geleverde producten welke door haar of derden gefabriceerd zijn, alsmede werkzaamheden van reparatie of onderhoud, is Enssieg alleen dan verplicht met haar werkzaamheden aan te vangen nadat
de wederpartij haar verplichtingen als bedoeld in Artikel 12 is nagekomen.
Levertijden zijn opgegeven op basis van de door de betrokken toeleveranciers en/of wederpartij aan Enssieg verstrekte gegevens. Blijkt gedurende de uitvoering van de overeenkomst dat vertraging
in de uitvoering optreedt, ook al is de oorzaak hiervan gelegen bij personeel en/of toeleveranciers van Enssieg, dan zal de levertijd met zoveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging
heeft bedragen.
Enssieg is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
LEVERING EN OVERGANG VAN RISICO
Levering vindt plaats vanaf het magazijn te Tilburg, of via toeleveranciers en/of onderaannemers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de wederpartij.
Het risico van schade aan of verlies en/of diefstal van de gekochte producten gaat op de wederpartij over op het tijdstip dat deze door Enssieg of via toeleveranciers en/of onderaannemers voor
verzending gereed zijn gemaakt. Belading e.q. stuwage van het vervoersmiddel is derhalve voor risico van de wederpartij en voor haar rekening komt alle directe en indirecte schade welke aan en/of
door de producten voor haar en/of derden mocht ontstaan.
De wederpartij heeft de verplichting bij af- en/of oplevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien niet het geval is, dan kan de wederpartij daarop slechts een
beroep doen, indien zij Enssieg daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na af- en/of oplevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en
gemotiveerd kennis heeft gegeven. Indien er geen formele oplevering heeft plaatsgevonden wordt de dag der facturering beschouwd als zijnde de opleveringsdatum.
Vorderingen en venveren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de af- en/of opgeleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van 1 jaar
na aflevering.
Beantwoordt het af- en/of opgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Enssieg te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende herstel van het afgeleverde product of
vervanging van het afgeleverde product. In plaats van vervanging of herstel van het geleverde product, kan Enssieg te harer keuze volstaan met het verzenden van een creditnota ter hoogte van de
betaling(en) welke reeds is/zijn geschied voor de geleverde prestatie.
Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.
De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.
De terbeschikkingstelling door Enssieg van productinformatie en het gebruikstechnisch advies in woord, geschrift en/of door testen, geschiedt naar beste weten, doch geldt slechts als vrijblijvende
aanwijzing, ook ten aanzien van derden. Het advies van Enssieg ontheft de wederpartij niet van een eigen controle van de advisering en de producten van Enssieg, met betrekking tot de door de
wederpartij beoogde toepassing en gebruik. Toepassing, gebruik en verwerking van de geleverde producten en het gebruik van de door Enssieg gegeven informatie en technische adviezen liggen
buiten de controlemogelijkheden van Enssieg en vallen geheel onder de verantwoording van de wederpartij.
BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
De wederpartij is verplicht de overeengekomen prijs, binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting, enige aftrek of schuldvergelijking. Door de wederpartij gedane betalingen
strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking
heeft op een latere factuur.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij een rente verschuldigd ten bedrage van het promessedisconto van de Nederlandsche Bank N.V. plus 3% met een minimum van de
wettelijke rente per jaar.
Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, welke Enssieg moet maken ter inning van het door de wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van de
wederpartij. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste Euro 3.000
15%
over het meerdere tot Euro 6.000
10%
over het meerdere tot Euro 15.000
8%
over het meerdere tot Euro 60.000
5%
over het meerdere vanaf Euro 60.000
4%
Als de werkelijke gemaakte gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
Het niet nakomen door de wederpartij van haar betalingsverplichtingen heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid tegen contante betaling tengevolge van alle bedragen,
Het niet nakomen door de wederpartij van haar betalingsverplichtingen heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid tegen contante betaling tengevolge van alle bedragen, welke door de
wederpartij aan Enssieg verschuldigd zijn uit welken hoofde dan ook.
Het niet nakomen door de wederpartij van haar betalingsverplichtingen geeft Enssieg het recht eventuele volgende leveringen aan de wederpartij op te schorten.
Alle geleverde producten blijven eigendom van Enssieg totdat integraal aan Enssieg voldaan zullen zijn:
a)
de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde en/of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte en/of te
verrichten werkzaamheden;
b)
vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).
Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.
Wissels en cheques leiden alleen na verzilvering tot voldoening van de aanspraken van Enssieg.
Indien de wederpartij uit of mede uit de door Enssieg geleverde zaken waarvan de wederpartij jegens Enssieg niet alle verplichtingen heeft voldaan een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die
Enssieg voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij deze voor Enssieg als eigenaar, totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
Indien enige zaak ingevolge art. 6.6 of 6.9 aan Enssieg toekomt, kan de wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Indien de wederpartij in
verzuim is ten aanzien van de prestaties als in art. 6.6 bedoeld, is Enssieg gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij te (doen) afhalen van de plaats waar zij
zich bevinden. De wederpartij verleent Enssieg nu voor als dan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
ZEKERHEID
Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van Enssieg terstond genoegzame en in de door Enssieg
gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet voldaan heeft, is Enssieg gerechtigd nakoming
van haar verplichtingen op te schorten.
Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkend schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen direct
opeisbaar.
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ONTBINDING / BEVRIJDING
Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, (voorlopige)
surséance van betaling of onder curatele stelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Enssieg naar haar keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot
schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Enssieg is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
Indien de behoorlijke nakoming door Enssieg ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Enssieg komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd,
geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Enssieg het recht de overeenkomst te ontbinden.
Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van Enssieg komen zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Enssieg bij uitvoering van de verbintenis
gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Enssieg bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de wederpartij van één of meer rechten, ter zake van
een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een tussen de wederpartij en die derde met betrekking tot de door Enssieg geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking;
werkliedenuitsluiting; ziekte; in-,uit- en/of doorvoerverbod; transportproblemen; niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers; storingen in de productie; natuur- en/of kernrampen en
oorlog en/of oorlogsdreiging en terrorisme.
Indien de wederpartij, nadat Enssieg haar daartoe een termijn van 4 weken heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is Enssieg van haar verbintenissen bevrijd, waarbij kosten en gederfde winst
op de wederpartij worden verhaald.
SCHADEVERGOEDING
Enssieg is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding, behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Enssieg of haar eigen
werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Enssieg zelf, is aansprakelijkheid van Enssieg in de volgende gevallen steeds uitgesloten:
a.
bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade, gederfde winst;
b.
opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt
gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
c.
milieuschade waaronder bijvoorbeeld saneringskosten bij verontreiniging;
d.
schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
In alle gevallen zal de schadevergoeding, welke Enssieg gehouden zal zijn te betalen, beperkt zijn tot het bedrag van de aanneemsom/prijs van het geleverde product.
Enssieg bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen. Mede ten behoeve van haar
ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
Wederpartij vrijwaart Enssieg voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door wederpartij aan een
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Enssieg geleverde producten en/of materialen.
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ONDERAANNEMERS
Enssieg heeft de volledige vrijheid om aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden (onderaannemers) te doen verrichten. Zulks brengt geen wijzigingen in de
wederzijdse verplichtingen van Enssieg en de wederpartij jegens elkander zoals neergelegd in deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging met dien verstande dat Enssieg het recht heeft
stringentere voorwaarden door haar onderaannemers aan haar opgelegd (bijvoorbeeld ten aanzien van de betalingstermijn, rente, klachten, enzovoort) onverkort ten aanzien van haar wederpartij te
laten gelden, mits zij deze verscherpingen terstond schriftelijk aan de wederpartij doorgeeft. De wederpartij wordt geacht de verscherpingen te hebben aanvaard, indien zij niet binnen 14 dagen na
ontvangst van de desbetreffende mededeling, aan Enssieg schriftelijk heeft medegedeeld de overeenkomst te ontbinden.
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PUBLICATIES / FOTO’S
Enssieg heeft de volledige vrijheid om van de door haar verrichte leveringen, aangebrachte producten en/of uitgevoerde werken foto's te vervaardigen en deze met artikelen te publiceren, ook in
vaktijdschriften.
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VERPLICHTINGEN VOOR DE WEDERPARTIJ INGEVAL VAN AANNEMING WERK, REPARATIE OF ONDERHOUD
Ingeval van aanneming werk, reparatie of onderhoud door Enssieg is de wederpartij verplicht:
a.
voor zoveel nodig, over overheidsvergunningen te beschikken;
b.
ervoor zorg te dragen dat Enssieg terstond met haar werkzaamheden op afgesproken tijd en uur kan beginnen;
c
ervoor zorg te dragen dat bij uitvoering van werkzaamheden in binnenruimten, deze ruimten glas- en waterdicht alsmede tochtvrij zijn;
d.
er voor zorg te dragen dat bij uitvoering van werkzaamheden in de open lucht, die alleen bij droog weer kunnen plaatsvinden, voorzien wordt in een overkapping, op kosten van de
wederpartij en goed te keuren door Enssieg;
e.
water, elektriciteit (220/380 Volt), voldoende verlichting en verwarming gratis ter beschikking van Enssieg te stellen en te houden;
f.
ten behoeve van het verticale transport van materialen en personeel van Enssieg, veilige steigers en/of hijsinstallaties, zo nodig met bediening, ter plaatse van bet werk gratis ter
beschikking van Enssieg te stellen en te houden;
g.
afval en emballage dat schadelijk is of kan worden geacht voor het milieu en/of de volksgezondheid af te voeren van het werk overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke en
andere voorschriften;
h
ervoor zorg te dragen dat tijdens de door Enssieg uit te voeren werkzaamheden desbetreffende ruimten vrij en zonder obstakels ter beschikking worden gesteld aan Enssieg en zonder
dat andere bedrijven te zelfdertijd werkzaam zullen zijn in deze ruimten;
i.
voor noodzakelijke hulp, ook van derden, voor haar rekening zorg te dragen;
j.
de toegangswegen tot de bouwplaats in zodanige toestand te houden, dat alle voor de uitvoering van het werk voor Enssieg benodigde materialen en materieel te allen tijde
rechtstreeks ter plaatse van het werk kunnen worden aangevoerd per vrachtwagen en de transportafstand van losplaats tot de plaats van uitvoering der werkzaamheden maximaal 5
meter bedraagt;
k.
de uitvoering van de werkzaamheden ononderbroken te laten plaatsvinden en kosten van stagnatie op het werk, opgetreden door omstandigheden buiten de schuld van Enssieg, aan
Enssieg te vergoeden.
Indien Enssieg werkzaamheden moet verrichten op ondergronden geldende hierbij opgenomen Speciale Bepalingen betreffende ondergronden.
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CONVERSIE
Indien en voor over op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijke bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, laat zulks de
geldigheid van de overige bepalingen onverlet en komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden
gedaan.

14.
14.1

GESCHILLEN
Alle geschillen tussen partijen zullen voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de rechtbank Zeeland-WestBrabant.

15.
15.1

TOEPASSELIJK RECHT
Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale
Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (Wenen. II april 1980).

16.
16.1

AUTHENTIEKE TEKST
De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
SPECIALE BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERGRONDEN
De onderhavige bepalingen zijn van toepassing in aanvulling op de offerte. In de offerte kunnen afwijkende bepalingen zijn opgenomen, die in dat geval prevaleren boven de bepalingen uit deze
Algemene Voorwaarden.
Enssieg kan werkzaamheden slechts uitvoeren indien de temperatuur niet lager dan 18°Celsius is en de vochtigheidsgraad niet hoger dan 70%. Kunststofafwerklagen volgen in hun niveau in het
algemeen de ondergrond. Alle ondergronden, waarop door Enssieg werkzaamheden moeten worden verricht, moeten vooraf door Enssieg gecontroleerd en goedgekeurd worden en voldoen aan de
volgende vereisten, zonder dat Enssieg hiermee echter volledig beoogt te zijn en zonder dat Enssieg terzake enigerlei verantwoordelijkheid aanvaardt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

(A) CEMENTGEBONDEN ONDERGRONDEN
Vier weken verouderd. Na deze verouderingsperiode mag het vochtpercentage in de grond niet hoger liggen dan 4 %, hetgeen op 4 cm diepte gemeten wordt volgens de calciumcarbide methode.
De ondergrond dient vlak, strak en zonder structuur te worden afgewerkt, de vloerafwerking zal volgend op de ondergrond aangebracht worden. Er mag niet worden nagepoederd met cement en er
mag geen cementlijmlaag voorkomen.
De huidtreksterkte van de ondergrond dient minimaal 1,5N/mm² te zijn.
Zandcement afwerklagen dienen goed hechtend te zijn en goed verdicht te worden aangebracht. Voor zandcementspecie afwerkvloeren hebben wij een voorkeur voor een kwaliteit volgens NEN
2727:2001.
Eventuele afschotten moeten in de ondergrond zijn aangebracht.
De ondergrond moet volkomen droog (zie punt A.1) en schoon zijn. Bekistingsolie, was, siliconen, toeslagstoffen e.d. mogen niet in/op de ondergrond aanwezig zijn.
Gietgallen, stortgaatjes, grindresten, stortnaden, bekistingsnaden e.d. mogen niet aanwezig zijn.
De benodigde dilatatie- en/of schijnvoegen moeten in de ondergrond aanwezig zijn.
De ondergrond dient waterdicht te zijn om mogelijke dampspanning onder de kunststofafwerklagen te voorkomen. Eventueel kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een waterdichte folie
onder het beton.
(B) STALEN ONDERGROND
Stalen ondergronden dienen voldoende vlak te zijn.
Eventuele lasnaden moeten vlak geslepen zijn.
Door middel van stralen (veelal volgens norm SA 2,5) moet de stalen ondergrond blank worden gemaakt.
Binnen vier uur na het stralen dient een primerlaag te worden aangebracht op een droge ondergrond. Het type primerlaag dient de goedkeuring van Enssieg te hebben.
(C) OVERIGE ONDERGRONDEN
Hiervoor worden van geval tot geval de te stellen eisen door Enssieg opgegeven.

