Uitgangspunten montage Kozijnen
Montage in door opdrachtgever te leveren en te monteren stelkozijnen die waterpas zijn, haaks zijn
gemonteerd en volledig ondersteund zijn. Montage op basis van binnenbeglazing.
We gaan uit van een doorlopende montage zonder stagnatie. Inclusief montage- en bevestigingsmiddelen.
Stickervrij opleveren.

Tekenwerk
Indien tekenwerk door ons verzorgd wordt, worden detail- en overzichttekeningen door ons verstrekt
als er een getekende opdracht is.
Tekeningen zullen u ter controle worden aangeboden en indien akkoord door u ondertekend en
geretourneerd, opdat wij met de productie kunnen aanvangen.

Aanbieding is exclusief
●

Bouwkundige werkzaamheden.

●

Leveren / monteren stelkozijnen alsmede waterdichte afwerking hiervan

●

Leveren / plaatsen hardstenen of r.v.s. onderdorpels

●

Bouwkundig tekenwerk

●

Verticale transportmiddelen

●

Zetwerken en waterslagen

●

Binnen- en buitenafwerking

●

Brandwerende voorziening tenzij anders vermeld

●

Niet systeem gebonden kitwerkzaamheden, zoals 2e afdichting

●

Bellentableaus en briefkasten

●

Precariokosten

●

Wassen van puien en beglazing

●

Leveren en aanbrengen van signaal en stuur stroomkabels

●

Hak- en breekwerk

●

Meerwerk

Alle vullingen worden éénmaal breuk- en krasvrij geplaatst.

Uitgaanspunten voor montage- en bouwplaats
Toegangswegen en bouwterrein moeten bereikbaar zijn voor zwaar materieel.
Bouwterrein geschikt voor het gebruiken van hoogwerkers, mobiele kraan, steigers etc.
Kosteloze gebruikmaking van stroom.
Bouwterrein geschikt voor tijdelijke opslag materialen.
Het gebruik maken van sanitaire en schaft voorzieningen is gewenst.

Oplevering
Geleverde puien inclusief beglazing, worden na montage of deelmontage aan de opdrachtgever
overgedragen. Glas wordt na plaatsing per dag breukvrij overgedragen. Eventuele breuk en/of
beschadigingen aan de beglazing en puien vallen hierna onder uw verantwoordelijkheid.
Aannemer draagt volledige verantwoordelijkheid voor eventuele beschadigingen/verontreinigingen aan het
gemonteerde product tijdens de bouw.
De Hoofdaannemer dient de stramien en hoogtematen in het werk aan te geven ter plaatse van de gevels en
blijft eindverantwoordelijk voor de gehele maatvoering en controle.
Prijzen zijn gebaseerd op het huidige loon- en prijspeil en geldig tot 30 dagen na offertedatum. Hierna
kunnen eventuele prijsverhogingen worden doorberekend.
In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten
aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de M
 ETAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Indien u akkoord gaat met de inhoud van deze offerte verzoeken wij u een getekende kopie van deze offerte
aan ons te retourneren. Door middel van ondertekening van deze offerte verklaart u eveneens dat u
voornoemde algemene voorwaarden
heeft ontvangen alsmede dat u deze aanvaardt.

Garantie
Garantie volgens algemene voorwaarden.
Garantie glas, hang, sluit en rolwerk volgens opgaaf leverancier.
Garantie Aluminium profielen, volgens opgave leverancier.

Levering Kozijnen
Indicatief 6-7 weken na bevestigde opdracht en ontvangst aanbetaling. Hier kan in overleg vanaf geweken
worden.

Betaling
Volgens afspraak binnen 7 dagen.

