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Opmerking op offerte / opdrachtbevestiging:
Tenzij anders vermeld, hebben wij u standaard meterkasten aangeboden, kleur wit, met ventilatieopening aan onder - en
bovenzijde van het front van ca.200 cm2. Indien geleverd moet worden met 2 ventilatieroosters in de deuren berekenen wij u een
meerprijs ( zie offerte ). Bovenkant deur ligt standaard op 2115 mm hoogte, indien gewenst kunnen wij ook hogere deuren leveren. De
deuren en in het zicht komende panelen ( 18 mm wit gemelamineerd spaanplaat) zijn afgeplakt met 0.45 mm wit kantenband. Deuren
worden afgehangen aan 3 stuks stiftpaumelles en zijn voorzien van een standaard meubelslot, tegen meerprijs kunnen de deuren
worden afgehangen aan meubelscharnieren en/of worden voorzien van een oplegcilinderslot met cilinderplaatje ( los mee ). De cilinder
wordt door ons niet meegeleverd. Meterkasten hoger dan 3700 mm worden geleverd met opzetstuk. Zij- en tussenwanden zijn van 18
mm wit gemelamineerd spaanplaat, indien de zijwanden hoger dan 3000 mm, in 2 delen met H-profiel los mee. Zijwanden worden
( tenzij anders overeengekomen ) tegen meterschot en aan kozijn gemonteerd middels los meegeleverde schroeven en afdekkapjes.
Meterschotten ( Underlayment / spaanplaat V313) zijn standaard 2440 / 2500 mm hoog, geleverd in 2 delen . De meterkasten worden
niet onder Komo geleverd.

FSC-Keurmerk
. Indien in de opdracht is overeengekomen leveren wij de meterkasten met FSC-keurmerk, nr. SKH-COC-000238.
Leveringsvoorwaarden:












Alle leveringen met een factuurbedrag vanaf € 1500,00 excl.BTW worden franco uw werk geleverd in Nederland ( vaste
land, tegen meerprijs kan ook op de eilanden worden geleverd ), afleveringsadres moet met vrachtwagen met oplegger
bereikbaar zijn, indien niet mogelijk dient u dit aan ons te melden.
Voor leveringen tot een factuurbedrag van € 1500,00 wordt een toeslag ( € 70,00 )berekend voor klein order en vrachttoeslag
deze toeslag wordt altijd op de offerte en opdrachtbevestiging vermeld.
Tenzij anders met u besproken worden de (meter)kasten met toebehoren altijd gelost met uw hulp, direct naast de
vrachtauto, tegen vergoeding van de kosten ( € 15,00 )kan ook met zelflosser worden geleverd.
Indien er bij afspraak om te leveren niemand op de bouwplaats aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, worden
deze mee retour genomen. De extra vrachtkosten die hierdoor ontstaan zullen wij bij u in rekening brengen.
De meterkasten (onderdelen) worden verpakt in folie op wegwerppallets aangeleverd. Daar deze pallets compleet worden
gelost , kunnen wij de verpakkingsmaterialen en pallets niet mee retour nemen.
Materialen dienen na het lossen door u direct op aantallen en eventuele schade te worden gecontroleerd voordat u de pakbon
voor akkoord ondertekend, afwijkingen en/of schade direct op de pakbon vermelden.
Materialen moeten na het lossen direct in een droge ruimte worden opgeslagen !
Deuren met meubelscharnieren worden altijd los meegeleverd ( verpakt op het kozijn ).
Indien gewenst kunnen de deuren tegen meerprijs worden na geleverd.
Meter- en zijmeterborden kunnen vooruit worden geleverd, vracht- en klein ordertoeslag € 75,00 per levering.
Meterborden, zijmeterborden en zij- en of tussenwanden kunnen vooruit worden geleverd, vracht- en klein ordertoeslag
€ 145,00 per levering ( meer laadoppervlakte vanwege verdiepingshoge wanden ).

Levertijden:




Alle leveringen geschieden in overleg met u, voor de standaard meterkasten type MK geldt in principe een levertijd van ca.
3 weken
Alle andere meterkasten worden geleverd volgens een met u overeengekomen leveringsschema, zorg dus steeds tijdig voor
een leveringsschema!

Voorwaarden:



Op alle met u overeengekomen leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht, een afschrift van deze
voorwaarden zenden wij u indien gewenst kosteloos toe.
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Prijzen:



Alle door ons genoemde prijzen in de offertes en opdrachtbevestigingen zijn exclusief Omzetbelasting (BTW ), de
omzetbelasting wordt altijd door ons aan u berekend.

Betalingen:



Voor al onze leveringen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum netto.

Bonnensysteem:



Een door u gehanteerd bonnensysteem voor geleverde goederen zal door ons zo goed als mogelijk worden opgevolgd,
echter indien deze bonnen niet gelijktijdig met onze vrachtbon ( ondertekend door de uitvoerder ) worden meegeleverd, geldt
de datum van aflevering op onze vrachtbon voor de facturering en betalingstermijn.

