
 

 

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 

 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onderstaande ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van 

toepassing. 

Deze aanbieding is exclusief de levering van geveldragers, bevestigingsmaterialen, opvulmaterialen, krimpvrije mortel e.d. 

en andere werkzaamheden dan genoemd in deze aanbieding. 

De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat materialen al dan niet met hulpmiddelen op de plaats van montage 

aanwezig zijn. 

De opdrachtgever dient tijdig zorg te dragen voor de montage- en peilmaten (hoogte o.k. steen op profielen). 

De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat steigermateriaal op de plaats van het monteren van de geveldragers op 

werkbare hoogte aanwezig is. Tevens dienen deze steigers voorzien te zijn van de veiligheidsvoorzieningen zoals 

voorgeschreven is in de ARBO wet. 

De opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de ondergrond van het te monteren materiaal volledig vlak en haaks is. 

Materialen benodigd voor opvullen als ook de extra benodigde uren zullen volledig doorberekend worden.  

Indien ankerrails niet bruikbaar zijn zal er, indien technisch mogelijk op advies van de fabrikant van de geveldragers, met 

een chemisch anker gemonteerd worden. De kosten van deze extra montage en de benodigde materialen zullen apart van 

deze aanbieding aan u doorberekend worden. 

De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden of leveringen, die niet tot het 

werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig  worden verricht dat de uitvoering van de 

montagewerkzaamheden door opdrachtnemer hierdoor geen vertraging oploopt. Indien de uitvoering van de 

montagewerkzaamheden toch vertraging oploopt door schuld van derden, dan wordt voor deze extra benodigde tijd            

€ 40,00 per uur excl. btw in rekening gebracht. 

De opdrachtgever draagt het risico van schade en verlies van het te monteren materiaal. 

Na overeengekomen termijnen zal factuur verstuurd worden. Betaling dient binnen 30 dagen te geschieden zonder korting 

of verrekening na onze factuurdatum. 

De geldigheidsduur van deze aanbieding is twee  maanden na offertedatum. Na deze periode behouden wij ons het recht 

voor om eventuele prijsstijgingen van lonen, materialen en andere middelen en diensten aan u door te berekenen. 

Wij vertrouwen erop u,  hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling 

tegemoet. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Maarten Scheper 
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