
 

1.  Scherpe snij-, knip- en overige randen van platen/zetwerk dienen te worden 
afgebraamd met een afrondingsradius van tenminste 0,5 mm. Hetzelfde geldt voor 
profielen. Dit is noodzakelijk om voldoende dekking te krijgen van de coating op de 
randen en daarmee de noodzakelijke bescherming te bieden.  

2.  Goederen moeten worden aangeleverd zonder zaagspanen.  

3.  Producten dienen blank, vrij van roest aangeleverd te worden. Gerritsen van 
Groningen B.V. kan dit op verzoek (laten) verwijderen, mits dit op voorhand is 
gecommuniceerd.  

4.  Zorg ervoor dat het materiaal vrij is van (overmatig) vervuiling zoals olie, vet, lak, 
lasspray, en siliconen. Deze middelen kunnen de kwaliteit van het lakwerk 
beïnvloeden. 

5.  Markeringen op producten, zoals bijvoorbeeld bedrukking, plakband of stickers, 
moeten vooraf worden verwijderd. Het risico bestaat (zeker bij lichte kleuren) dat 
bedrukte letters/cijfers door de laklaag heen komen. In het geval van plakband 
kunnen lijmresten een lelijk resultaat opleveren. Gebruik ook geen permanent 
markers op het te behandelen materiaal. 

6.  Indien mogelijk, zorg ook voor voldoende ophangpunten in de producten. Neem bij 
twijfel contact met ons op, zodat er geen onnodige gaten in uw product worden 
aangebracht.  

7. Voordat wij reeds gecoate producten gaan overspuiten, is er altijd eerst overleg. 
Samen bespreken wij uw wensen en bekijken wij de mogelijkheden. 

8.  Ten behoeve van een adequate voortgang van uw opdracht, ontvangen wij graag 
een schriftelijke bevestiging per e-mail. Uw opdrachtbevestiging dient te zijn 
voorzien van: order-, offerte-, kleurnummer en gewenste levertijd. Tevens kunt u uw 
specifieke wensen aan ons doorgeven (afplakken, afdoppen, ophangpunten, etc.)  
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9.  Vanuit ons kwaliteitsprotocol hebben wij vanzelfsprekend een ingangscontrole op 
materialen. Hierbij kijken wij vooral naar de globale staat van de producten. Indien 
wij beschadigingen constateren, nemen wij direct contact met u op om de 
gewenste vervolgwerkzaamheden met u af te stemmen. Als opdrachtgever bent u 
te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde producten.  

10.  Geef bij uw aanvraag of opdracht duidelijk aan om welk materiaal het gaat 
(bijvoorbeeld aluminium, staal, gietwerk of verzinkt staal). Verzinkt staal moet 
namelijk voldoen aan de VISEM-kwaliteitseisen.  

11.  De goederen moeten beschermd verpakt aangeleverd worden op pallets, 
transportcontainers of pakketten. De containers/pakketten/pallets zijn voorzien van 
etiketten met de volledige gegevens van de producten. De aanlevering van 
producten wordt vergezeld met een levernota met daarop vermeld zaken als: 
afzender, artikel(nummers), lengte en aantal.  

 
12.  Indien er sprake is van specifieke verpakkings- of maskeringsvoorschriften, dan 

dienen deze voorafgaand aan de opdracht bij ons bekend te zijn. 
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