Procesbeschrijving Hercules Latei Service
Kalkzandsteen-leverancier:
Bij het proces zijn een 4 tal partijen betrokken:
Aannemer, Handelaar, Kalkzandsteenleverancier en Hercules Beton.
Werkwijze:
1.

Aannemer bepaalt en geeft aan bij Kalkzandsteen-leverancier:
a. Of hij van de Hercules Latei Service van Kalkzandsteen-leverancier gebruik wil maken;
b. Wie de leverende handelaar is.

2.

Kalkzandsteen-leverancier meldt het elementenproject met betonlateien aan bij Hercules Beton inclusief
aanmeldformulier en alle beschikbare tekeningen.

3.

Hercules Beton neemt contact op met handelaar en aannemer over de procedure en projectgegevens.
En stemt met de handelaar af wie belast wordt met de leverantie van de elementen.

4.

Hercules maakt binnen 4 werkdagen de schetsen met de afmetingen van de betonlateien en stuurt deze naar
Kalkzandsteen-leverancier.

5.

Kalkzandsteen-leverancier maakt de voorlopige wanduitslagen met verwerkingen van de voorlopige
lateiafmetingen en stuurt deze naar zowel de aannemer als Hercules Beton.

6.

Hercules Beton maakt de voorlopige lateiberekeningen (wandcodes zijn bekend) binnen 3 werkdagen en
stuurt deze rechtstreeks naar de aannemer ter constructieve controle en zet Kalkzandsteen-leverancier in de
CC.

7.

Na retour opmerkingen aannemer verwerkt Kalkzandsteen-leverancier de opmerkingen en de eventuele
consequenties uit de voorlopige lateiberekeningen en stuurt deze naar aannemer ter controle/akkoord en
Hercules Beton t.b.v. opstellen definitieve lateiberekeningen.

8.

Hercules Beton stuurt de definitieve lateiberekeningen voor de laatste keer ter controle naar de aannemer
en Kalkzandsteen-leverancier in de CC.

9.

Na akkoord van de aannemer op de wanduitslagen gaat de kalkzandsteen in productie en brengt Kalkzandsteenleverancier Hercules Beton op de hoogte dat de wanden in productie zijn genomen. In dit mailtje worden ook de
wanduitslagen toegevoegd die bestemd zijn voor uitvoering zodat Hercules Beton de lateiafmetingen kan
afstemmen met de wanduitslagen.

10. Indien Hercules Beton via de aannemer/constructeur nog geen akkoord heeft ontvangen zal Hercules Beton dit
onderling kortsluiten met de aannemer. Kalkzandsteen-leverancier blijft buiten het traject van goedkeuring
betonlateien.
11. Hercules Beton bericht Kalkzandsteen-leverancier en de handelaar dat de betonlateien in productie zijn
genomen, productietijd na akkoord aannemer/constructeur gemiddeld 3 weken bij normale drukte
(afhankelijk van onderdeelgrootte, type latei).
12. Facturatie en eventuele levering via de gekozen handelaar.
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Voorwaarden voor de berekening en snelle afwerking:
•
•

•

Indien alleen wanduitslagen gestuurd worden is de aanname van Hercules dat er geen
belastingen op de kalkzandsteen rusten buiten de kalkzandsteen zoals aangegeven op de
wanduitslag (niet constructieve beton latei).
Indien andere belastingen op de lateien rusten is onderstaande informatie van de
hoofdconstructeur van het werk noodzakelijk:
o Rekenwaarde Qd in kN/m1 die op de latei komt;
o Representatief waarde Qrep in kN/m1 die op de latei komt.
Indien Qd en Qrep niet beschikbaar zijn dan minimaal onderstaande gegevens aanleveren:
o Tekeningen om lateipositie te bepalen;
o Te hanteren belastingsfactoren en milieuklasse;
o Permanente belasting in kN/m1 die op de latei komt;
o Veranderlijke belasting in kN/m1 die op de latei komt;
o Puntbelasting (permanent en veranderlijk) in kN die op de latei komt;
o Afstand van puntbelasting t.o.v. oplegging in m1;
o Andere wandbelasting in kN/m1 die op de latei komt.

Prijzen
• Voor de lateiprijzen standaard en voorraad wordt prijslijst lopend jaar gehanteerd. Eventuele kortingen vindt u
in uw jaarcontract. Prijs maatwerklateien zijn pas bekend na definitief worden boekjes en akkoord en worden
vanwege snelheid via order productie bevestiging gecommuniceerd.
•

Voor de service (constructieberekeningen en communicatie) wordt een toeslag gerekend per m1. Zie prijslijst
voor actuele prijzen.

•

Prijzen af fabriek.

•

Franco levering door Hercules mogelijk tegen kostprijs van de transporteur of i.o.m. de handelaar.
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