
Checklist 

Paalfundering 

 
Naam bouwheer  

Bouwplaats  

  

Uitvoerder paalfundering  

  

  

Naam aannemer  

  

  

Naam architect  

 

Plannen en bestek 

 

� De algemene aannemer verklaart kennis genomen te hebben van het bijzonder bestek, de 

bijlage B1 bij dit bestek en de plannen.  De bijlage B1 is te downloaden op 

www.secbvba.be  

Handtekening                                           Naam + hoedanigheid 

 

 

 

 

� De aannemer van de palen verklaart kennis genomen te hebben van het bijzonder bestek, 

de bijlage B1 bij dit bestek en de plannen.  De bijlage B1 is te downloaden op 

www.secbvba.be  

Handtekening                                           Naam + hoedanigheid 

 

 

 

Berekeningsnota’s 

 

� De aannemer van de palen voegt in bijlage aan dit document de berekeningsnota toe, 

“Richtlijnen voor de toepassing van Eurocode 7 in België –  versie maart 2008”.  Op de 

website van SEC bvba ( www.secbvba.be ) is een link te vinden naar dit document onder 

de rubriek “bestekken – officiële documenten”  
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Voorzorgen 

 

� De aannemer van de palen geeft alle maatregelen aan die dienen genomen te worden bij 

het boren van de palen. 

� Minimale afstand van de palen tot gemene muren (as paal � gemene muur) 

………….. 

� Ontlastingsputten wel / niet noodzakelijk 

� Minimale diepte ontlastingsput ……………. 

� Maximale diepte ontlastingsput ……………. 

� Minimale diameter ontlastingsput …………. 

� Maximale diameter ontlastingsput ……………. 

� Omschrijving van de wederaanvulling van de ontlastingsput 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

� Omschrijving ander bijzonder bepalingen met betrekking tot de 

ontlastingsputten:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

� Minimale afstand tussen 2 palen : ………………………… 

� Andere maatregelen die hierboven niet werden vermeld : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..  

� De aannemer van de palen zal de werken niet aanvatten alvorens hij alle te nemen 

voorzorgsmaatregelen heeft aanvaard.  De aanvang van het plaatsen van de palen houdt de 

aanvaarding van deze voorzorgsmaatregelen als voldoende en degelijk in. 

Handtekening                                           Naam + hoedanigheid 
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