Algemene voorwaarden bij montage:
Algemene voorwaarden van Schalkwijk beheer BV. KVK Amsterdam 34044301. De algemene offerte-,
leverings- en betalingsvoorwaarden van de leden van de sectie interieurbouw van de centrale bond
van meubelfabrikanten (CBM), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Haarlem, d.d. 2 februari 2010 onder nummer 3/2010, zijn van toepassing op deze overeenkomst. Van
deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien Schalkwijk beheer BV.
Deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
De algemene voorwaarden zijn te downloaden op www.schalkwijk.nl/algemenevoorwaarden

Levering:

Schalkwijk beheer BV. levert de producten door deze op het door
opdrachtgever aangegeven adres franco af te leveren, inclusief
inhuizen en montage. Het pand dient bereikbaar te zijn voor
vrachtvervoer. Bij inhuizen op verdiepingen dient een (bouw)lift
aanwezig te zijn. Gangen en montageplaatsen dienen tijdens het
inhuizen montage vrij te zijn, zodanig dat deze werkzaamheden
ononderbroken kunnen plaats vinden. Ook dienen de
montageplaatsen glaswaterdicht en verwarmd te zijn.

Verzekering

Na oplevering zijn risico’s voor de opdrachtgever. Voor schade aan
derden zijn wij verzekerd tot een bedrag van € 500.000,-

Aanlevering gegevens:

Bij opdracht dienen alle gegevens betreffende de uitvoering zoals
aantal, afmeting, materiaal, en kleur bekend te zijn. Later opgegeven
wijzigingen kunnen invloed hebben op prijs en levertijd.

Garantie:

Na de eerste oplevering van het werk geld een garantietermijn van 3
maanden. Voor fabricagefouten geldt een garantietermijn van 12
maanden na de eerste oplevering. Voor overige producten en
diensten zijn de garantiebepalingen van de toeleverancier en/of
fabrikant van toepassing.

Prijzen:

De genoemde prijzen zijn exclusief 21% B.T.W. Deze prijs is
gebaseerd op levering in ongedeelde fases. Meerdere afleveringen
zal invloed hebben op de prijs. Sectie prijzen zijn enkel geldig bij
opdracht gehele order. Bij deel opdracht kunnen de prijzen per sectie
herziend worden.

Betalingscondities:

-40% binnen 8 dagen bij opdracht.
-50% binnen 14 dagen naar rato van levering.
-10% binnen 14 dagen na oplevering.

Gewijzigd ten opzichte van artikel 16 van de algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden van CBM. Artikel 16.2
komt te vervallen en zal op deze offerte niet van toepassing zijn.

