Leveringsvoorwaarden
Geldigheidsduur aanbieding
30 dagen na dagtekening.
Prijs
De genoemde prijs is voor franco levering, exclusief
btw, uitgaande van ononderbroken montage tijdens
kantooruren of anders vooraf overeengekomen.
Wijzigingen aan de installatie na dagtekening van de
aanbieding kunnen prijsconsequenties tot gevolg
hebben.
De
prijs
is
onder
voorbehoud
van
prijsaanpassingen ten gevolge van valutakoerswijzigingen.
Garantie
Na beëindiging van de werkzaamheden en/of
inbedrijfstelling
van
de
installatie
geldt
een
garantietermijn van 6 maanden. Indien binnen de
garantietermijn door derden werkzaamheden worden
uitgevoerd aan de installatie, vervalt de garantie voor
dat gedeelte van de installatie en zullen wij ook geen
verantwoording accepteren voor het niet goed
functioneren van de installatie. Voor goederen die van
derden betrokken zijn, zoals lichtbronnen, apparatuur
en koelmachines gelden de garantievoorwaarden van
de desbetreffende fabrikant. Buiten enige vorm van
garantie vallen de kosten ontstaan door:
onoordeelkundig gebruik
schade door derden toegebracht aan de installatie
brand-, storm-, regen-, bliksem- en inbraakschade of vergelijkbare oorzaken
Levering
De levertijd van de genoemde werkzaamheden wordt in
onze planning opgenomen na ontvangst van een
(schriftelijke) opdracht. Natuurlijk kunnen wijzigingen
in de uitvoeringsdatum in overleg met de aan u
toegewezen projectleider nader worden besproken.
Betalingsregeling
40% van de aanneemsom bij opdracht.
40% van de aanneemsom bij
aanvang van de
werkzaamheden.
20% van de aanneemsom bij oplevering en/of
inbedrijfstelling van de installatie.
Indien de opdrachtgever de werkzaamheden uitstelt, na
de overeengekomen aanvangsdatum, dan is de
opdrachtgever gehouden aan de betalingsregeling.
Betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum.
Niet tot de werkzaamheden behoren, tenzij in de
aanbieding anders vermeld.
Hak- en breekwerkzaamheden.
Timmer-, schilder-, graaf-, herstel- en freeswerkzaamheden.
Betonboringen.
Het brandwerend afdichten van sparingen en/of
doorvoeringen.
Het afvoeren van afval waaronder verpakkingsmateriaal.

Werkzaamheden aan lamellen- of systeemplafond
inclusief het maken van sparingen in deze
verlaagde plafonds voor inbouwspots, luchtroosters
etc. inclusief het eventuele benodigde achterhout.
Aanvraag infrastructuur
Wij verzorgen, na machtiging door afnemer, de
administratieve afhandeling van de aanvraag voor
eventuele mutaties in de openbare infrastructuur van
de afnemer. Wij zijn echter geen contractpartij in deze
aanvraag en zullen nimmer gehouden zijn tot betaling
van schadevergoeding, indien door nalatigheid van KPN
of een van de andere aanbieders (Versatel, Verizon,
UPC, nutsbedrijven etc.) schade ontstaat voor afnemer.
De kosten die hieraan verbonden zijn, zullen bij de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Wachturen
Wachturen, die ontstaan door derden, zullen door ons
verrekenbaar zijn tegen € 40,00 per uur.
Annulering
Als u de opdracht na aanvaarding annuleert, bent u
annuleringskosten
verschuldigd.
Deze
bedragen
minimaal 15% van de aanneemsom, vermeerderd met
de reeds verschuldigde termijnen.
Arbo-wetgeving
Wij gaan ervan uit dat de werklocatie van
opdrachtgever voldoet aan de Arbo-wetgeving.

de

De opdrachtgever is aansprakelijk voor de directe en
indirecte gevolgen van ongevallen van de door ons te
werk gestelde medewerkers (hetzij van onszelf, hetzij
door ons ingeleende medewerkers), indien deze worden
veroorzaakt door (omgevings)factoren binnen het
bedrijf van de opdrachtgever welke niet aan de Arbowet, of de daaraan onderliggende besluiten of
regelingen, voldoen.
Indien er bij de opdrachtgever specifieke veiligheidsvoorschriften van toepassing zijn, gaan wij ervan uit
dat wij hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte
worden gesteld.
Verkoopvoorwaarden
Van
toepassing
zijn
de
Algemene
Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB
2007). Is de opdrachtgever consument, dan zijn van
toepassing
de
Algemene
Voorwaarden
voor
Installatiewerk
voor
Consumenten
(AVIC).
De
betreffende algemene voorwaarden zijn bijgevoegd.

Van toepassing zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007).
Is de opdrachtgever consument, dan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor
Consumenten (AVIC). De betreffende algemene voorwaarden zijn bijgevoegd.
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