
 
 
 
Checklist montage  
 
Door afwijkende situaties en wensen vooraf te inventariseren komen u en onze monteurs niet voor 
onverwachte problemen en-/of kosten te staan. 
 
Locatie: 
Naam project/complex/school  :        
Adres     :        
Postcode + woonplaats   :        
Naam contactpersoon ter plaatse :        
Telefoonnummer contactpersoon :        
E-mail adres contactpersoon  :        
Openingstijden    :        
 
Algemeen: 
Bij montage op een verdieping: is er een trap/werkende lift?  Ja Nee 
Is de grootte van het trappenhuis voldoende voor 
het gewenste volume?       Ja Nee 
Bij gebruik van de lift: wat is de afmeting van deze lift?      
 
Zijn er bouwtekeningen/plattegronden aanwezig i.v.m. 
de indeling van de ruimtes?      Ja Nee 
 
Bij nieuwbouw: 
Zijn er begaanbare wegen om de goederen over te vervoeren   
i.v.m. laden/lossen van de goederen met bijv. kooiaap/palletwagen? Ja Nee 
Kan de vrachtwagen/bus van de monteur tot aan de losplaats komen? Ja Nee 
Is er elektriciteit beschikbaar?      Ja Nee 
 
 
 

 IVOL verzorgt geen aanleg van elektravoorzieningen, doet niets aan kabels/stekkers (gebruik 
van standaard kabels, niet verlengen e.d.) of hak-en breekwerk. 

 

 Montages geschieden altijd op basis van nacalculatie omdat er plaatse pas blijkt of er 
onvoorziene omstandigheden zijn zoals bijv. meerwerk wat vooraf niet gemeld is (bijv. 
demontage, wachttijden omdat de ruimte niet vrij beschikbaar is e.d.). 

 
 
NB: 
Op de volgende pagina treft u een checklist aan die betrekking heeft op het gehele project. 
Gelieve de volgende checklist per te monteren ruimte in te vullen.  



Ruimte: 
Naam/nummer    :        
Bereikbaarheid ruimte 
(bv. lift, trap, ruimte vrij beschikbaar) :        
Locatie ruimte 
(begane grond, 1e verdieping, etc.) :        
  
 
Wat is de hoogte tot (systeem)plafond? 
(op diverse plaatsen meten)  :        
Soort muur (steen/gips etc.)  :        
 
Zijn er eventuele obstakels aanwezig op de wanden? 
(zoals leidingen, plinten, roosters e.d.) :       
     
Is de wand geheel vlak? (geen verspringende delen)   Ja Nee 
 
Aanvullende vragen bij montage van projectieborden: 
Wat is de afstand gemeten via de wand naar de computer toe?     
bekabeling is dan vanaf midden van het bord + 3 meter) 
Is er stroom binnen 1 meter van de opstelling aanwezig? 
(niet achter het bord!)       Ja Nee 
 
 
Algemene opmerkingen die nuttig kunnen zijn voor de montage: 
             
             
             
             
             
             
             
             
 

Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier in te vullen en getekend aan ons op te sturen. Dit mag 
zowel per e-mail als per briefpost. Pas na ontvangst van het volledig ingevulde formulier kan er een 

afspraak voor montage worden gemaakt. Vermeld bij correspondentie altijd uw ordernummer. 
 

Wij danken u voor uw medewerking. 
 

 
 

 
Naam     :        
Handtekening voor akkoord  :        
Datum     :        

IVOL 
Habraken 2327 

5507 TK  Veldhoven  
Nederland 

T: 040-2542823 
E: info@ivol.nl 


