VOORWAARDEN EN PRIJZEN
GROEPSAANKOOP GROENDAK
Algemene voorwaarden
De groepsaankoop groendak richt zich enkel op particuliere inwoners van de
deelnemende gemeenten. Alle opgegeven prijzen zijn gegarandeerd heel het jaar 2019.
Plaatsing door aannemer
Als u kiest voor plaatsing door een aannemer. Dan zal de firma vooraf gratis ter plaatse
komen om een offerte op maat te maken aan de hand van de opgegeven prijzen. Indien
er extra werken noodzakelijk zijn (verticaal transport/aanpassen afwatering/…) kan er
een meerprijs aangerekend worden. Dit wordt duidelijk vermeld in de offerte.
Zelfbouwpakket
Als u kiest voor een zelfbouwpakket. Dan kan u vanaf februari 2019 uw bestelling
plaatsen bij de aannemer. Wij raden u aan om naar de infomomenten te komen
specifiek voor doe-het-zelvers, waarop u de nodige uitleg krijgt over het aanleggen van
een groendak met het zelfbouwpakket.
Het is niet aangewezen een groendak aan te leggen bij vriestemperaturen.

Ik doe mee! Hoe begin ik eraan?
1. Als u beroep wenst te doen op de groepsaankoop groendak, neemt u zelf contact op
met de firma’s en verwijs naar de groepsaankoop van IGEAN.

2. Als u kiest voor plaatsing door een aannemer zal de firma EDG nv. een afspraak
maken om gratis ter plaatse te komen en een vrijblijvende offerte op te maken op
maat van uw concrete situatie. (alleen bij plaatsing door aannemer)
3. Extra werken buiten het bestek van de groepsaankoop worden duidelijk omschreven
en met kostprijs vermeld in de offerte.
4. De offerte geeft een duidelijke en voldoende gedetailleerde omschrijving van de
werken, de wijze van uitvoering en de materialen.
5. Pas nadat u uw goedkeuring aan de prijsofferte heeft gegeven ontstaat er een
overeenkomst en kan er met de uitvoering van de werken gestart worden.

6. Na uitvoering van de werken wordt de factuur opgemaakt en aan u bezorgd. De
factuur dient rechtstreeks aan de firma's te worden betaald.
7. Er kan op geen enkele wijze verhaal uitgeoefend worden op de gemeente of IGEAN.

GROENDAK
Plaatsing via aannemer
Materiaal
type
Flora
Groendaksysteem

firma's

EGD nv

Toekomststraat 10d
3560 Lummen

Prijzen per m²
(excl. BTW)

Extra (indien van
toepassing)

€ 56,35 (10 - 20 m²)

•

€ 44,85 (21 - 35 m²)

•
•

€ 43,10 (36 - 50 m²)
€ 37,70 (51 - 100 m²)

2,44 €/m² wortelwerende
folie/onderlaag
Afwerking:
9,92 €/lm grind
(breedte 40 cm dikte 4 cm)

•
•
•

15,92 /lm keringsprofiel
geen voorschot
betaling contant na
uitvoering

Technische kenmerken - Floradak
substraat
laag
7 cm

materiaal type

Flora

groendaksysteem

Opbouw floradak

totaal gewicht
(kg/m²)
droog

verzadigd

65

115

•
•
•
•

totale buffercapaciteit (m²)

50/m²

Florapanel: EPS-panelen die door hun
unieke structuur voor een ideale
waterhuishouding zorgen.
Floratex: uniek doek dat de wateropslag
en verdamping tussen de substraatlaag en
onderliggende lagen efficiënt regelt.
Florasubstraat: toplaag waarin de
begroening zich wortelt en de nodige
voedingsstoffen vindt.
Floramyco: zadenmengsel dat uit een
sedummengsel bestaat

Meer info - flora groendaksysteem:
www.floradak.be

