Aanvullende Voorwaarden Façadis

Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes door Façadis.
ARTIKEL 1 KREDIETLIMIET:

Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende
voorwaarden dat een afdoende kredietlimiet van Euler Hermes wordt
verkregen dan wel dat u akkoord gaat met een passende
betalingsregeling. Indien u hier niet mee akkoord gaat kunnen wij de
opdracht zondermeer annuleren.
ARTIKEL 2 MEER/MINDERWERK:

Meer- en minderwerken worden alleen uitgevoerd na wederzijdse
schriftelijke goedkeuring.

ARTIKEL 8 TEKENWERK:

Door Façadis worden werktekeningen gemaakt aan de hand van de
door u te verstrekken gegevens. De werktekeningen worden u
eenmaal in tweevoud ter controle toegezonden en dienen binnen
een nader af te spreken termijn voor akkoord getekend aan ons te
worden geretourneerd. Indien onze tekeningen gewijzigd dienen te
worden op verzoek van de opdrachtgever, in afwijking van de
overeengekomen opdracht, brengen wij de kosten van het extra
tekenwerk in rekening. Inmeten op de bouw is niet inbegrepen.
ARTIKEL 9 VERZEKERING:

ARTIKEL 3 W.K.A.:

De Wet Keten Aansprakelijkheid is niet van toepassing op dit werk.
Daar waar Façadis meer dan 50% van de arbeidsuren verricht in
eigen bedrijf is zij, ingevolge artikel 16b lid 11, in de zin van deze
wet, aan te merken als "aannemer" en draagt u dus geen risico
inzake premies en belasting.
ARTIKEL 4 MONTAGE OP HET BOUWWERK:

Montage op het bouwwerk omvat het monteren van de kozijnen
inclusief beglazen alsmede het aanbrengen van de buitenafdichting.
Alle voor ons noodzakelijke bevestigingsmiddelen zijn inbegrepen
(schroeven kwaliteit rvs AISI 304). Wij zijn uitgegaan van een
ononderbroken montage. Eventuele gebreken in de bouw die onze
montage stagneren kunnen worden doorberekend inclusief reis- en
verblijfskosten. Gemonteerde producten worden per werkdag door
onze monteurs aan u opgeleverd.
ARTIKEL 5 NIET TOT ONZE WERKZAMHEDEN BEHOREN:

Het eventueel noodzakelijke muurboor- hak- en breekwerk, het
schilderwerk, timmerwerk en dergelijke werkzaamheden. Het treffen
van voorzieningen ten behoeve van doorval beveiligingen.

Wij zijn ervan uitgegaan dat de risico's van onze werkzaamheden
op de bouw gedekt zijn door een door u afgesloten C.A.R.
verzekering. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor
schade die onder een C.A.R. verzekering valt dan wel zou kunnen
vallen.
ARTIKEL 10 (AF)LEVERING:

Franco werk exclusief lossen en opslaan. Het risico voor alle schade
aan of door de door ons geleverde goederen gaat aan
opdrachtgever over op het tijdstip van (af)levering.
ARTIKEL 11 LEVERTIJD:

De levertijd is conform een nader met u af te spreken planning/
montageschema. De levertijd kan echter pas ingaan na ontvangst
van alle benodigde gegevens en/of schriftelijke goedkeuring van
onze werktekeningen, voorzien van alle gegevens benodigd voor
de productie.
Als gevolg van de sterk wisselende levertijden van glas en
glaspanelen vallen kosten voortvloeiend uit een eventuele stagnatie
hierdoor buiten verantwoording van Façadis.
ARTIKEL 12 ALGEMEEN:

ARTIKEL 6 BOUWAANSLUITING:

De bouwaansluitingen dienen op maat, waterpas
en vlak te zijn. Wij dienen gratis gebruik te kunnen maken van
geschikt steigerwerk, kraanhulp, bouwliften, elektriciteit, kantine,
toiletten er dient voldoende parkeergelegenheid aanwezig te zijn.
De werkplek dient goed toegankelijk en vrij van obstakels te zijn.
Onze monteurs zorgen ervoor dat onze producten fabrieksschoon
(sticker en kurkvrij) doch niet gewassen worden opgeleverd.
ARTIKEL 7 GARANTIE:

Volgens VMRG garantievoorwaarden.
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Wij gaan er vanuit dat wij kosteloos op het door u te verzorgen
reclamebord worden vermeld.

