Algemene Voorwaarden
- Op de dag van de werkzaamheden dient er voldoende werkruimte te zijn. +/-1 meter vrij vanaf het kozijn/ meubels ,
audioapparatuur, kastjes e.d. dienen voldoende afstand te hebben van de sparing waar de werkzaamheden zich zullen afspelen.
-Gordijnrailzen, lamellen, luxaflexen enz. dienen van te voren verwijderd te zijn , als deze duidelijk in de weg zitten voor het plaatsen
van het kozijn en het afwerken daarvan.
- Indien de verwarming op een plaats staat waar de sparing groter gemaakt zal worden, i.v.m. het plaatsen van een kozijn met
deuren of een schuifpui, dan dient voor het plaatsen van de stolpdeuren of schuifpui, door u of door derden de verwarming
verwijderd te zijn voor aanvang van de werkzaamheden.
- Evt. astbest houdende materialen dienen door u of door derden zelf afgevoerd te worden . In verouderde woningen kunnen
sommige beplatingen asbest bevatten i.v.m de hoge kosten voor het afvoeren en het verhoogde risico voor de gezondheid zijn wij
genoodzaakt om het op de bouwplek achter te laten.
-Evt. vergunningen voor het plaatsen van een dakkapel, aanbouw of het vervangen van uw kozijnen dient door de opdrachtgever
aangevraagd te worden bij de daarvoor geldende gemeentelijke instantie’s.
-Indien elektrische rolluiken, zonweringen of screen’s gemonteerd worden dan dient er op de dag van plaatsing een geaard
stopcontact aanwezig te zijn.

Garantie voorwaarden
- Op onze kozijnen van het merk Rehau geven wij tien jaar garantie op: de lassen , de rubbers , kleur echtheid, op het
dubbelglas en de montage van de kozijnen.
-twee jaar garantie op het compriband wat door weersomstandigheden aangetast zou kunnen worden en op het hang en sluitwerk
van alle draaiende en bewegende delen.
-Let op: Door nicotine worden de kit naden aangetast. De kit voegen worden hierdoor donker crème ( vuil ) na enkele weken. Wij
wijzen u erop dat door nicotine aanslag de kitnaden zodanig worden aangetast dat er geen garantie verleend wordt op verkleuring
of werking van het kitwerk. Op al onze kit naden verlenen wij geen garantie.
-De garantie van de kozijnen of dakkapel vervalt na in/of uitwendige schade door derden , het belopen van het bitumen dak, het
schroeven of boren in enig kunststof hetzij in het kozijn of een dakkapel of schroot, of het verzakken van uw woning c.q aanbouw.
-De garantie is niet van toepassing als er sprake is van enige stormschade, natuurgeweld, of inbraakschade .
- De garantie vervalt na het aanbrengen van een andere dekkende laklaag op de kunststof delen, mits deze laklaag vanaf de
fabriek is aangebracht .
- Onze kozijnen zijn voorzien van een door de fabriek aangebrachte beschermlaag waardoor u tien jaar garantie heeft op de
kleurechtheid .De garantie vervalt wanneer u of een derde deze kozijnen met een autowas heeft bewerkt , hierdoor verwijderd U
de beschermlaag van de fabriek.
-Op alle zonweringen en rolluiken, screen’s , markiezen wordt een garantie verleend vanaf de fabriek van twee jaar:
vanaf aanvang van levering , dit geldt op alles ,het doek en het gemoffelde aluminium en het elektrische gedeelte.

Betalingsvoorwaarden
-het bedrag wat volgens de geldelijke offerte door de opdrachtgever ondertekend is, dient veertien werkdagen na oplevering van de
werkzaamheden op de giro rekening van firma van Buuren b.v te Zevenhuizen (zh) gestort te zijn.
-e.v.t na leveringen van breukruiten of horen ,deurpanelen of dergelijke zullen op zeer korte termijn geleverd worden en op de plaats
worden gemonteerd, e.v.t. inhoudingen van het totaal bedrag dient overeenkomstig de offerte te geschieden in overleg .
-bij het gebruik maken van een bouwdepot van een geldverstrekker kan de mogelijkheid bestaan tot oponthoud van het uitbetalen
van de gelden. Ons bedrijf heeft hier begrip voor, maar wij zouden het op prijs stellen als u ons hierover informeert.
-bij het leveren aan bedrijven, verzoeken wij u een uittreksel van de kamer van koophandel aan ons te overhandigen wat niet ouder
is dan twaalf maanden. Bij opdracht dient er 30% overgemaakt te worden op de giro rekening van firma van Buuren b.v te
Zevenhuizen (zh).na de montage zal er een factuur gestuurd worden voor de overige 70 % dit bedrag dient binnen 30 werkdagen
op onze rekening bijgeschreven te zijn.
Dit zijn de algemene voorwaarden van firma Ron van Buuren BV kunststofkozijnen te Zevenhuizen (zh) KvK nr. 24280107

