INSPECTIE & ONDERHOUD VAN UW KLIM/BOULDERWAND
Om een optimale veiligheid en duurzaamheid te waarborgen, dienen alle kunstmatige klimobjecten met
enige regelmaat gecontroleerd en onderhouden te worden. De aard en omvang van controle en onderhoud
is afhankelijk van de specificaties van de klimwand. Zo zullen bijvoorbeeld objecten in de buitenlucht
andersoortige controle en onderhoud behoeven dan indoor klimwanden. In algemene bewoordingen kan
gesteld worden dat een deel van de controle en onderhoud in eigen beheer kan worden uitgevoerd. De
overige aandachtspunten dienen conform de richtlijnen van de NEN-EN12572-1:2017 éénmaal per jaar te
worden uitgevoerd door een gespecialiseerde organisatie (de zgn. “main inspection”). Klimwandspecialist
kan als geen ander diensten hier voor aanbieden. Controle en onderhoud hebben een rechtlijnige relatie
met veiligheid en duurzaamheid van het klimobject, maar kunnen echter niet voorkomen dat klimstructuren
op den duur verslijten en tenslotte aan vervanging toe zijn.
In eigen beheer
Doorgaans wordt in de gebruiks- of onderhoudsmanual van een klimobject een
aantal specificaties en richtlijnen voor controle en onderhoud in eigen beheer
genoemd. Het betreft daarbij met name:

De visuele controle (bij elk gebruik) van topzekeringen en tussenzekeringen
en de positie van de klimpanelen.

Het aanbrengen, verplaatsen en controleren van verwisselbare klimgrepen
en –elementen.

Het reinigen van vervuilde klimgrepen en –elementen.
Inspectie- en onderhoudswerkzaamheden
Tijdens een jaarlijkse inspectie verzorgt Klimwandspecialist o.a. de navolgende
specifieke controle- en onderhoudswerkzaamheden:

algemene visuele inspectie

de top- en tussenzekeringspunten

verbindingen van panelen aan primaire en secundaire frame-constructies

inspectie van de diverse framewerken en dragende constructies

inspectie van de verschillende klimpanelen

inwendige schroefdraden en achterwandfixaties t.b.v. klimgrepen

inslagverankeringen (bij rechtstreekse montage op muren)

klimgrepen
Indien noodzakelijk worden standaard (onder)delen zoals bijvoorbeeld bouten, moeren, schroefdraden,
ringen, kettingen vervangen. En naar wens kunnen ook de reiniging van klimwanden en –grepen worden
opgenomen in het contract.
De inspectie/onderhoud van alle klimstructuren wordt in
één beurt uitgevoerd. D.w.z.: geïnspecteerde punten die
onderhoud behoeven worden meteen uitgevoerd. Grotere
onderhoudspunten of items die buiten het contract vallen,
worden altijd aan u gerapporteerd waarna in overleg
bepaald wordt hoe het verholpen of aangepast wordt. Van
elke inspectie/onderhoudsbeurt wordt een rapport
opgemaakt met een overzicht van de uitgevoerde
werkzaamheden en vervangen onderdelen. Tevens
werken wij een eventueel aanwezig logboek bij.
Tijdsduur
De tijdsduur van de controle- en onderhoudswerkzaamheden is afhankelijk van type en omvang van
uw klim/boulderwand.
Frequentie
Het onderhoud wordt éénmaal per jaar uitgevoerd.

Prijs
Wij streven altijd naar een zo betaalbaar mogelijke oplossing. T.a.v.
inspectie en onderhoud proberen wij dan ook meerder afspraken op een
dag te plannen zodat de reistijd en kosten van de monteur(s) zo efficiënt
mogelijk verdeeld kunnen worden over de verschillende locaties. Anderzijds
betekent dat ook, dat wij dan enig begrip van de klant vragen bij het
totstandkomen van een afspraak. Om een efficiënte combinatie van
inspectie/onderhoudsafspraken te kunnen realiseren, kan het wel eens
noodzakelijk zijn om wat heen en weer te schuiven met tijdstippen en
datums tijdens het afspreekproces. Een stukje flexibiliteit hierin is dan
wenselijk. Overigens, dergelijke acties zullen niet vlak vooraf aan de
geplande datum plaatsvinden. Wij trachten altijd om de definitieve afspraak
minimaal 3 of 4 weken vooraf te hebben vastgelegd. Omgekeerd geldt dat
u een eenmaal gemaakte (definitieve) afspraak niet zonder meer kunt
annuleren of verzetten.
De prijs voor inspectie/onderhoud van uw faciliteit staat in het begeleidend
schrijven genoemd.
Bij deze prijs zijn inbegrepen:

Arbeidslonen


Items zoals genoemd bij inhoud onderhoudswerkzaamheden



Reparaties en vervanging van
onderdelen zoals genoemd



Reistijd/kosten onderhoudsmonteur(s)*



Opstellen onderhoudsrapportages en evt. bijschrijvingen in
logboek



Alle bijkomende kosten voor reis,
verblijf en administratie

Niet inbegrepen zijn:

Vervangingen en toevoegingen afwijkend
van origineel ontwerp


Vervanging van complete klimpanelen,
primaire of secundaire frameconstructies



Vervanging van kapotte, beschadigde
en/of verouderde klimgrepen



Reiniging van het klimobject , -grepen en –elementen

* Wenst u echter om een afspraak op exclusieve basis voor de door
u gestelde datum/tijd te maken, dan dient u even contact met ons
op te nemen voor een maatwerk offerte.
Voorwaarden


Een contract gaat altijd in per 1 januari van het kalenderjaar en loopt voor de periode van één jaar.
Zonder tegenbericht wordt het contract telkenmale automatisch verlengd voor een volgend
kalenderjaar.



Beide partijen hebben het recht tot opzegging van de overeenkomst met inachtneming van een
opzegtermijn van 3 maanden.



De prijs van het onderhoud zal jaarlijks geïndexeerd worden, een en ander afhankelijk van de
branchespecifieke kostenstijgingen alsmede de overige kostenstijgingen conform de CBS-indexcijfers.



De indexering vindt altijd plaats per 1 januari van het kalenderjaar.



De factuur wordt pas gestuurd na uitvoering van een inspectie/onderhoudsbeurt

