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VEILIGHEID 

-  De koper bevindt zich op eigen risico op het terrein van de verkoper. 

-  De verkoper kan, noch bij lichamelijk letsel noch bij materiële schade, aansprakelijk worden gesteld. 

-  De koper is bij de uitvoering van de werkzaamheden verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en     
   die van anderen. 

-  Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een helm, veiligheidsschoeisel,  

   handschoenen en veiligheidsbroek wordt aanbevolen en is bij het gebruik van een motorkettingzaag 

   of andere mechanische hulpmiddelen verplicht. 

-  Bij het gebruik van een motorkettingzaag moeten minimaal twee volwassenen aanwezig zijn. 
-  Koper is verplicht bomen en/of takhout zodanig te vellen en/of af te korten dat dit geen gevaar 

   oplevert voor andere terreingebruikers. 

-  Het is nimmer toegestaan bomen of takken die zijn blijven hangen onbeheerd achter te laten. 

-  Indien koper hangende bomen of takken niet volledig geveld krijgt dient hij de werkplek voor de 
   overige terreingebruikers op deugdelijke wijze af te schermen. 

-  Het is koper niet toegestaan de werkzaamheden te hervatten en/of andere werkzaamheden uit te 

   voeren voordat de hangende boom of tak is geveld en op de grond ligt. 

 
WERKWIJZE 

-  Koper dient bij het gebruik van een motorkettingzaag biologisch afbreekbare kettingolie te  

   gebruiken. 

-  Koper mag uitsluitend de gebleste of aangemerkte en hem toegewezen bomen vellen. 
-  Koper mag uitsluitend het door hem gevelde en/of het hem verkochte hout afvoeren. 

-  Koper dient te voorkomen dat niet te vellen bomen en ondergroei worden beschadigd bij de 

   uitvoering van de werkzaamheden. 

-  Sloten, paden en wegen moeten te allen tijde vrij van hout en takhout worden gehouden. 

-  Na afronding van de werkzaamheden dienen de paden en wegen in goede staat te worden  
   achtergelaten, zonder rijsporen of door materiaal veroorzaakt reliëf groter dan 100mm. 

-  Alle tijdelijke voorzieningen dient de koper bij het beëindigen van zijn werkzaamheden ongedaan te    

   maken. 

-  Tenzij anders aangegeven dient koper het bij de werkzaamheden vrijkomende en/of 
   achterblijvende tak- en tophout klein te verwerken en volledig plat in het bos te verspreiden. 

-  Koper of een van zijn medewerkers dienen opdrachten en/of aanwijzingen van de verkoper of diens  

   medewerkers direct op te volgen. 

 
OVERIGE 

-  Na het sluiten van de brandhoutverkoopovereenkomst is het gekochte voor risico van de koper. 

-  Koper verklaart op zodanige wijze verzekerd te zijn tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid 

   dat dit risico tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is gedekt. 

-  Koper mag de werkzaamheden pas starten nadat het verschuldigde bedrag aan de verkoper is 
   voldaan. 

-  Koper dient de werkzaamheden uit te voeren en af te ronden voor de daartoe afgesproken datum. 

-  Het hout dat op de daartoe afgesproken datum niet afgevoerd is valt terug aan de verkoper, zonder 

   recht op restitutie van betaalde bedragen. 
-  Uitvoering van de werkzaamheden is niet toegestaan op zon- en feestdagen, voor zonsopgang en na  

   zonsondergang. 

-  Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en bij het afvoeren van het hout dient de koper de  

   verstrekte brandhoutverkoopovereenkomst bij zich te hebben en deze op eerste verzoek van 
   een der medewerkers van de verkoper of andere gezagsdragers te tonen. 

-  Het is koper niet toegestaan vuil in het terrein achter te laten of een loslopende hond bij zich te 

   hebben. 

-  Het verwijderen van tijdelijke voorzieningen die niet ongedaan gemaakt zijn en/of het herstel van 
   paden en wegen die na afronding van de werkzaamheden niet in goede staat zijn achtergelaten komt 

   voor rekening van de koper.  

 

 


