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HACO TERRASSEN 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:

De materialen worden op maximaal 10-15 meter van de bouwplaats gelost.
Mocht dit niet lukken dan horen wij dit graag ruim van te voren.
Hier kunnen eventueel extra uren voor in rekening worden gebracht.
Wij gaan ervan uit dat de montagelocatie bereikbaar is met dieselvervoer.
Eventuele kosten met betrekking tot een ontheffng milieuzone of het inzetten van ander vervoer zijn 
niet inbegrepen in onze aanbiedingen.
Op de bouwplaats is stroom en water aanwezig.
Dit wordt ter beschikking gesteld aan de monteurs.
De grond is bouwrijp; de plaats waar de producten worden geplaatst is vrij van obstakels.
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.
Er is rekening gehouden met boren van gaten in bestrating,beton of steenslag met een maximale 
dikte van 15 cm.
Indien de dikte groter is dan horen wij dit graag voor montage.
Hier zal dan een speciaal tarief voor worden afgesproken.
Indien dit achteraf blijkt dan zal hier meerwerk voor gerekend worden.
Boren in puin is altijd o.b.v. meerwerk.
Vertraging in montage kan uitloop tot gevolg hebben.
Hierdoor kan er enkele dagen vertraging tussen de eerste en volgende montageperiode(n) ontstaan.
Buitensporige omstandigheden moeten ruim van te voren, worden gemeld.
Hierbij moet u denken aan; montage vanaf het water, montage tijdens openingtijden op een (druk) 
terras etc.
Afvoeren van grond en her/aanstraten is exclusief.
De bouwplaats 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.
Wensen aangaande montagedagen / uren dienen bij opdracht, in ieder geval ruim voor montage te 
worden aangegeven.
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