
Zorg in de eerste plaats voor een 
goede bereikbaarheid van het stort 
voor de truckmixers.

Zorg ervoor dat u altijd op tijd klaar 
staat voor de aanvang van het beton 
storten.

De chauffeur van de betonmixer zal 
proberen zo goed mogelijk op tijd 
aanwezig te zijn maar houd rekening 
met een maximale vertraging van 
ongeveer een uur.

Heb voldoende arbeidskracht 
klaar staan om de stort zo soepel 
en efficiënt mogelijk te kunnen 
uitvoeren. Let op ! de chauffeur 
helpt niet mee met het storten maar 
bedient enkel de truckmixer en/of de 
pompmixer.

Het is verstandig om minimaal 
3 medewerkers beschikbaar te 
hebben maar dit kunnen meer zijn 
afhankelijk van het aantal m³ beton, 
de bereikbaarheid en de soort van 
het te storten object.

De betonmixer heeft een bereik van 
3 meter achter de wagen. Indien 
de afstand tot het stort groter is 
en u maakt geen gebruik van een 
betonpomp, dan dient u voldoende 
en solide kruiwagens tot uw 
beschikking te hebben. Gebruik altijd 
een extra kruiwagen als zogenaamde 
“lek”kruiwagen.

Zorg tevens voor het juiste 
stortgereedschap afhankelijk van het 
te storten object denk bijvoorbeeld 
aan zaken als : betonharken, 
scheppen, afwerk spanen, trilnaalden 
en afwerk reien etc.

Belangrijk!
U heeft een beperkte tijd om het 
beton te lossen. 

minder dan 7 m³: 1 uur
7 m³-13 m³:  1,5 uur
13,5 m³ - 15 m³: 2 uur

Er kunnen achteraf 
overschrijdingskosten in 
rekening gebracht worden. Deze 
kosten bedragen €85,- inclusief 
BTW per uur. 

De betonmixer heeft zelf spoelwater 
aan boord.  

Ten slotte houd altijd rekening met 
het motto “Goed betonstorten is 
teamwerk”, voor een goed resultaat 
is een goede samenwerking tussen 
chauffeur en stortploeg essentieel. 
Houd daarbij altijd in het achterhoofd 
dat een mixerchauffeur over het 
algemeen over veel ervaring 
beschikt.

Succes en maak er wat van !!!
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