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Maatvoering 

Offertes en orderbevestigingen zijn inclusief één 

inmeting in het werk, dit op  uw aangeven wanneer de 

maatvoering opgenomen kan worden. De definitieve 

maatvoering wordt door ons ter plaatse opgenomen. 

Hierbij dient te allen tijde een bevoegd persoon van de 

opdrachtgever aanwezig te zijn. De concepttekeningen 

worden binnen de basisprijs door ons tot maximaal twee 

keer herzien en voorzien van wijzigingen. 

  

Levering 

Franco werk tenzij anders overeengekomen. Indien van 

toepassing, dient voor verticaal transport een bouwlift of 

ander hulpmiddel (bv een manitoe of verrijker) gratis ter 

beschikking te staan. Horizontaal transport op de vloeren 

is voor Harryvan. Inhuizen van onze materialen op 

begane grondniveau is inclusief. Eventuele parkeer-  en 

precariokosten, indien van toepassing, zijn niet in de 

basisprijs opgenomen tenzij uitdrukkelijk in de 

overeenkomst vastgelegd. 

  

Montage  

De bestemmingsruimte moet goed bereikbaar en leeg 

zijn bij aanvang van de montage, zodat het inhuizen en 

plaatsen zonder vertraging kan geschieden. De vloer en 

de wanden moeten vlak en bezemschoon zijn. 

Stroomvoorziening dient ons ter beschikking te worden 

gesteld. Eventuele veranderingen / aanpassingen van 

leidingen (tijdelijk of permanent) voor elektriciteit, gas en 

water zijn niet bij de prijs inbegrepen. Deze dienen door 

de opdrachtgever tijdig te worden uitgevoerd. Leidingen 

in vloer of wanden dienen te worden gemarkeerd om 

beschadigingen te voorkomen. Installatietechnische 

werkzaamheden zijn niet gerekend, tenzij anders 

vermeld. Er zijn geen steigers en hoogwerkers in de 

aanbieding opgenomen voor werkzaamheden op hoogte 

> 3000mm vanaf de vloer gemeten. Bij werkzaamheden 

ter plaatse dient een minimale temperatuur te heersen 

van 18 graden Celsius en een R.V. van 40-65%. Er is 

uitgegaan van een ononderbroken montage in een 

ononderbroken arbeidsgang, op  werkdagen  binnen de 

normale werktijden. Indien hier van afgeweken dient te 

worden vindt er vooraf overleg plaats met opdrachtgever. 

 

Algemene voorwaarden 

Deze Algemene voorwaarden van Harryvan zijn van 

toepassing op al onze overeenkomsten. Op voorhand 

wijzen wij de (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever 

uitdrukkelijk van de hand tenzij anders overeengekomen. 

 

Verzekering  

Wij gaan er vanuit dat de opdrachtgever een uitgebreide 

CAR verzekering voor het werk heeft afgesloten en onze 

uit te voeren werkzaamheden volledig dekt, tenzij anders 

overeengekomen. 

 

  

  

  

 

Oplevering 

Ons werk wordt eenmalig op de dag van de montage 

schoon en stickervrij aan u opgeleverd. Er dient altijd een 

bevoegd persoon aanwezig zijn welke onze afleverbon 

voor akkoord kan tekenen. Een exemplaar zullen wij in 

duplo achterlaten. Beschadigingen na oplevering vallen 

onder uw verantwoordelijkheid. 

  

Facturatie 

Vindt plaats na ontvangst van een termijn- uitvoerdersbon 

welke toegevoegd wordt aan de factuur, eventueel 

voorzien van man-dagenregisters (indien van toepassing).  

  

Termijnen  

Termijn 1: 20% bij opdracht 

Termijn 2: 20% bij goedkeur tekenwerk 

Termijn 3: 20% bij start productie 

Termijn 4: 20% bij aanvang montage 

Termijn 5: 15% rato werk 

Termijn 6: 5% bij oplevering onze werkzaamheden 

  

Levertijd  

In nader overleg. Definitieve levertijden worden eerst 

bepaald na inmeten en goedkeuring tekeningen door  de 

opdrachtgever. Speciale kleuren of afwijkingen kunnen 

een langere levertijd tot gevolg hebben. Daarnaast 

kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor een 

langere levertijd of latere oplevering als door productie- 

en/of toeleveringsproblemen van onze leveranciers de 

levertijd voor benodigde materialen en/of producten 

oploopt. Uiteraard stellen wij alles in het werk om de 

afgesproken levertijd na te leven. 

  

Detaillering  

Volgens engineering en tekenwerk. Indien tekenwerk 

aangepast dient te worden door wijzigingen ten opzichte 

van de uitgangspunten heeft dit consequenties en vindt er 

vooraf overleg plaats met de opdrachtgever.  

 

Condities  

Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw tenzij anders 

vermeld. Genoemde prijzen zijn van toepassing 

gedurende de geldigheid van de offerte of 

orderbevestiging. Wel behouden wij ons het recht voor om 

de prijzen tussentijds te herzien als door productie- en/of 

toeleveringsproblemen van onze leveranciers de prijzen 

stijgen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


