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HACO LICHTREKLAME MONTAGEVOORWAARDEN 

Geachte klant,

U staat op het punt een kwaliteitsproduct aan te schaffen.

Om verrassingen tijdens het leveren en plaatsen te voorkomen hanteren wij de volgende montagevoorschriften:

Montage vindt plaats op normale werkdagen tussen 06:00 – 18:00 uur.
Andere uren zijn mogelijk tegen meerprijs.
Wij gaan ervan uit dat de montagelocatie bereikbaar is met dieselvervoer.
Eventuele kosten met betrekking tot een ontheffing milieuzone of het inzetten van ander vervoer zijn 
niet inbegrepen in onze aanbiedingen.
De montageplaats dient vrij van obstakels te zijn.
Bij het aanbrengen van raamfolies is er een bepaalde kans op thermische breuk van het glas.
Haco sluit aansprakelijkheid hiervoor uit.
Er dient een voedingskabel/voedingspunt/lasdoos aanwezig te zijn op maximaal 2 meter van het 
object dat door ons geplaatst wordt.
Het boren van gaten voor voeding is, tenzij anders afgesproken, exclusief.
Per gat brengen wij € 15,00 in rekening. Het boren in betonlateien en staalbalken alleen op basis van 
nacalculatie.
Het doorboren en aanbrengen van draadeinden/voedingen in vliesgevels door derden, of indien door 
ons in uw opdracht, is het eventuele glasbreukrisico voor rekening en risico van opdrachtgever.
Wij sluiten niet aan in de meterkast.
Bij het gebruik van een kraan en/of hoogwerker dient de montageplaats goed bereikbaar te zijn en 
dient de ondergrond voldoende draagkracht te hebben.
Rijplaten en verkeersmaatregelen zijn, tenzij anders afgesproken, exclusief.
Indien deze wel nodig blijken te zijn wordt dit gerekend als meerwerk.
Indien montage in de grond van toepassing is bevinden zich op de betreffende plaats in de grond 
geen wortels, leidingen, puin of andere materialen welke het monteren vertragen.
Mocht dit wel het geval zijn dan zal hier meerwerk voor gerekend worden, of als er hierdoor [gevolg] 
schade of vertraging ontstaat is dit voor rekening opdrachtgever.
Boren in puin is altijd o.b.v. meerwerk.
Dit zal tijdens het werk aan u worden gemeld.
Bij het mechanisch plaatsen van zuilen met een betonfundatie dienen wij een klic-melding te doen, 
deze kosten worden aan u doorberekend.
Afvoeren van grond en her-/aanstraten is exclusief.
De montageplaats wordt bezemschoon opgeleverd.
Eventuele vervuiling op bestrating welke niet met een bezem weggehaald kan worden valt niet onder 
het begrip “bezemschoon”, en is derhalve exclusief.
Indien u een afspraak voor het repareren van een storing wilt annuleren dient u dit uiterlijk 24 uur 
voor de ingeplande afspraak te doen, anders zijn wij genoodzaakt de minimale kosten[€ 150,-] in 
rekening te brengen.
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