
Stortinstructies betonmortel
ter voorbereiding
Algemeen:
• Zorg voor een goede bereikbaarheid voor de truckmixers en 

evt. betonpompen. De weg naar de opstelling afl everlocatie 
moet verhard zijn en goed bereikbaar voor zwaar 
vrachtverkeer. Een geladen truckmixer weegt ca. 50.000 kg.

• Zorg ervoor dat u tijdig klaar staat voor aanvang van de stort. 
Het exacte afl evermoment kan ca. 1 uur afwijken.

• Zorg voor voldoende arbeidskrachten om de stort zo soepel 
en effi  ciënt mogelijk te laten verlopen. Het is verstandig 
om met minimaal 3 mankrachten de stort uit te voeren. 
(Het aantal personen is a� ankelijk van de grootte, 
bereikbaarheid, type stort etc).

• De chauff eur en/of pompmachinist bedienen die truckmixer 
en/of pomp en helpen niet mee te storten.

• U bent zelf verantwoordelijk voor het te storten werk, 
verdichten en afwerken. Zorg voor het juiste gereedschap, 
denk hierbij aan: Trilnaalden, betonharken, scheppen, 
afwerkspanen, afwerkrei, evt. een hoogtelaser voor vloeren. 
Let op, direct na gebruik het gereedschap schoonspoelen 
met water.

• Betonmortel heeft een gemiddelde verwerkbaarheid na 
productie van ca. 2 uur.

• U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste 
betonsamenstelling, dit kan door de constructeur bepaald 
worden. Het aantal m3 dient u zelf uit te rekenen en aan ons 
op te geven.

• Bij te veel bestelde betonmortel worden retourvrachtkosten 
in rekening gebracht € 40,00/m3

• Zorg voor uw veiligheid en draag altijd handschoenen, goed 
beschermend schoeisel en sluitende kleding.

 Voorkom zoveel mogelijk huidcontact met de betonmortel.

Lossen vanuit de goot of kruien:
• De goot van de truckmixer kan 2 tot 2,5 meter reiken. 

Wanneer de afstand tot het werk groter is, raden wij aan om 
te lossen met kruiwagens of betonpomp.

• Zorg naast voldoende personen ook voor voldoende 
kruiwagens en een extra ‘lek’ kruiwagen.

• Er is beperkte tijd gereserveerd om de betonmortel te lossen. 
Stort 0-5m3 ca. 25 min. 6-10 m3 max 45 min.
Bij een langere lostijd wordt er € 96,00 per uur berekend.

Storten met betonpomp:
• Voor storts met gebruik van een aanhangerpomp, gaan wij 

uit van een stortsnelheid van 10m3 per uur waarbij minimum 
afname 2 uur is. Overige verrekenprijzen zoals pomphuur, 
slangen, etc. zijn terug te vinden in de prijslijst.

• Bij gebruik van een aanhangerpomp bedient de 
pompmachinist in de meeste gevallen het uiteinde van de 
slang. Mocht dit niet het geval zijn, geven wij dit aan u door. 
U dient zelf extra personen te regelen.

• Voor storts met een giekpomp of pompmixer dient u zelf 
zorg te dragen voor de stort (uiteinde slang).

• De pompmachinist werkt het beton niet af, dit dient u zelf te 
doen.

Bij gebruik pompmixer en giekpomp, rekening houden met 
een minimale stempelbreedte; Pompmixer: 4 meter, Giekpomp 
38-34meter: 7 meter, Giekpomp 42-38meter: 10m
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