
1. Toepasselijkheid: 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en nadien gesloten overeenkomsten. De voorwaarden zijn ook van
toepassing op consumentenovereenkomsten. Bepalingen die in het kader van een consumentenovereenkomst nietig zijn, blijven
buiten toepassing. 

2. Aanbod en aanvaarding: 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend en herroepelijk. De overeenkomst komt pas tot stand door
schriftelijke bevestiging. 

3. Levertijden:
Levertijden worden steeds bij benadering opgegeven en vangen aan nadat alle noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn, de vereiste
vergunningen zijn verleend en een eventueel overeengekomen betaling is verricht. Ze gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding
van de levertijd geeft de opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding. 

4. (Intellectuele) eigendomsrechten: 
Op alle door ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behouden wij ons alle intellectuele eigendomsrechten
voor. 

5. Prijzen: 
Prijzen zijn exclusief b.t.w. en exclusief de kosten van montage, kozijnen, vergunningen, tekenwerk en constructieberekeningen tenzij 
in de schriftelijke bevestiging anders wordt vermeld. 

Alle prijzen worden overeengekomen op basis van de op het tijdstip van opdrachtbevestiging geldende prijzen. Indien na bevestiging
van de opdracht de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, grondstoffen en hulpmaterialen zodanige verhogingen
ondergaan, dat wij in redelijkheid niet meer aan de afgesproken prijs gebonden kunnen worden, zullen wij de prijsverhogingen mogen
doorberekenen. 

6. Meer-/minderwerk, extra kosten: 
Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook,
schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht of wegens de uitvoering van het werk noodzakelijk alsmede 
in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden. Door wijzigingen in de
opdracht kan de eerder overeengekomen levertijd worden overschreden. 

7. Op- en aflevering:
7.1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd wanneer wij mondeling of schriftelijk aan de opdrachtgever kennis hebben gegeven dat
het werk is voltooid en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard. Het werk wordt geacht door de opdrachtgever te zijn
aanvaard wanneer acht dagen na voormelde kennisgeving zijn verstreken zonder dat de opdrachtgever gebreken schriftelijk heeft
gemeld dan wel wanneer de opdrachtgever het werk in gebruik neemt. Kleine gebreken die direct kunnen worden hersteld en/of het
functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen aan de oplevering en goedkeuring niet in de weg staan. 

7.2. Indien de overeenkomst uitsluitend betrekking heeft op de levering van een product zal dit op het door u aangegeven adres of tot
waar bereikbaar voor de vrachtauto geleverd worden. Voor het niet leveren van een dakkapel op de afgesproken datum, zijn wij onder
voorbehoud en overmacht maximaal een bedrag van € 350,-- ter compensatie verschuldigd. 

8. Aansprakelijkheid:
8.1. Gebreken in het werk welke voor of bij de oplevering of tijdens de garantieperiode worden geconstateerd, worden door ons
hersteld. Voor geringe afwijkingen in kleur, maatvoering of uitvoering zijn wij niet aansprakelijk. Indien herstel naar redelijkheid niet 
van ons kan worden gevergd en wij naar redelijkheid mogen volstaan met een geldelijke schadevergoeding, zijn wij bevoegd om de
schade in geld te vergoeden. Tot enige andere vergoeding van na de oplevering ingetreden schade zoals bedrijfsschade of
gevolgschade hoe ook genaamd, zijn wij niet gehouden. Voor het geval wij tot geldelijke schadevergoeding gehouden mochten zijn,
zal deze vergoeding nimmer meer bedragen dan de factuurwaarde exclusief de b.t.w. met een maximum van € 23.000,--. 
Onze aansprakelijkheid vervalt indien het gebrek niet binnen acht dagen na het constateren daarvan schriftelijk aan ons is
medegedeeld. Onze aansprakelijkheid vervalt eveneens indien de opdrachtgever of derden wijzigingen in het werk of pogingen tot
verandering of herstel hebben uitgevoerd. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel vervalt een jaar nadat het gebrek
aan ons schriftelijk is medegedeeld. 
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Herstel van klachten/gebreken waarvoor wij niet aansprakelijk zijn worden door ons aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

8.2. De opdrachtgever wordt geacht de geschiktheid van zaken, bouwkundige (hulp)constructies of hulppersonen die van hem
afkomstig zijn of door hem zijn voorgeschreven te hebben gekeurd en vastgesteld. De opdrachtgever wordt er voor gewaarschuwd 
dat door onze werkzaamheden muren en pleisterwerk kunnen beschadigen. De opdrachtgever wordt geacht de door hem verstrekte
tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken, uitvoeringsvoorschriften en maten te hebben gecontroleerd. De opdrachtgever
vrijwaart ons tegen de schade welke het gevolg is van diens gebrekkige controle, ook al hebben wij in diens opdracht de bouw-
vergunning aangevraagd en tegen schade aan bestaande muren en pleisterwerk, tenzij de opdrachtgever bewijst dat die schade het
gevolg is van onze opzet of grove schuld. 

9. Onuitvoerbaarheid van de opdracht: 
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat deze ten gevolge van onvoorziene omstandigheden of door overmacht niet
uitvoerbaar is, hebben wij het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk wel mogelijk is
dan wel de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder aan de opdrachtgever
enige vergoeding hoe ook genaamd verschuldigd te zijn. 

10. Betaling en eigendomsvoorbehoud: 
Behoudens bijzondere betalingsafspraken, zal de koopprijs c.q. aanneemsom opeisbaar zijn zodra het werk is opgeleverd.
 Betaling dient plaats te vinden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim is en over het factuurbedrag een rente verschuldigd zal zijn gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2%,
alsmede gehouden zal zijn tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten. Wij zijn ten alle tijden bevoegd,
om al dan niet in de vorm van voorschotten, betalingszekerheid te vorderen. 
Door ons aan de opdrachtgever c.q. afnemer afgeleverde zaken blijven onze eigendom zolang de opdrachtgever enige schuld, hoe ook
genaamd, aan ons onbetaald laat. 

11. Toepasselijk recht, geschillen: 
Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is tot kennisneming van geschillen
bevoegd. 
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Indien anders overeengekomen kunnen binnen de betalingstermijn maximaal 2 dakkapellen afgenomen worden. Bij de levering
van een 3e dakkapel binnen de betalingstermijn van de oudste factuur dient minimaal 1 van de 2 openstaande facturen eerst
voldaan te worden (dus als de oudste factuur door omstandigheden op zou schuiven wordt de daarop volgende factuur eerst
voldaan). 

Op al onze teksten, tekeningen en foto's rust eigendomsrecht. Derhalve mogen deze uitsluitend gebruikt worden ter
ondersteuning van onze klanten na schriftelijke aanvraag en toestemming onzerzijds. Alle teksten, tekeningen en fotomateriaal
dienen verwijderd cq ingeleverd te worden na eventuele beëindiging van de samenwerking in welke vorm dan ook. 

Bestellijsten en opdrachtbevestigingen die niet voor akkoord van datum voorzien en ondertekend zijn kunnen niet in
behandeling genomen worden. 

Veranderingen aan een bestelling/product dat reeds bij ons in opdracht gegeven is, worden uitsluitend in behandeling genomen
indien deze schriftelijk en minimaal 2 weken voor de aanvang van de productie bij ons gemeld zijn. 

Afwijkingen, welke worden geconstateerd tijdens de door ons te verrichten werkzaamheden bij inmeten en montage, kunnen
van invloed zijn op de aangeboden prijzen in prijslijsten of offertes. 

Bouwbesluit: Als producent kunnen wij niet beoordelen of haar producten passen binnen de eisen die daar gesteld worden ten
aanzien van het bouwbesluit. Mocht blijken dat uit dergelijke eisen gevolgen ontstaan voor de door ons te leveren producten,
dan zijn wij uiteraard bereid om samen met u te zoeken naar een passende oplossing. 

Onze dakkapellen zijn standaard niet brandvertragend uitgevoerd. 

Bij het inmeten moet gekeken worden of gordingen op de juiste plaats liggen. (Gordingen kunnen alleen worden verlegd indien
er een bouwkundige berekening voorhanden is). 

Indien bij de aanschaf van een dakkapel gekozen wordt voor een verholen goot, dient de eigenaar deze minimaal één keer per
jaar te ontdoen van eventuele vervuilingen die tot deels dan wel volledige verstopping van de goten kunnen leiden. Kosten die
wij moeten maken door een ontstane lekkage als gevolg van een verstopte afvoer of goot zullen wij aan u doorbelasten. 

Dakkapellen breder dan 4000 mm dienen voorzien te worden van een ondersteund polyester blindpaneel. Hier komen dus
automatisch 2 kozijnen en indien van toepassing 2 aparte rolluik/screen bakken in. Dakkapellen breder dan 4000 mm en met
een dakhelling lager dan 35 graden dienen in het midden ook nog ondersteund te zijn door een tussenwand/muur. 

Bestellingen die met tekeningen ondersteund worden dienen duidelijk en deugdelijk te zijn. Altijd dient aangegeven te worden
van welk aanzichtpunt de tekening gemaakt is. Voor daken geldt altijd een bovenaanzicht. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid
nemen voor fouten als gevolg van onduidelijke of foute tekeningen die door ons verkeerd worden geïnterpreteerd. 

Een dakkapel bestaat uit verschillende soorten materialen, welke door verschillende leveranciers aangeleverd worden.  
 Hierdoor kan het voorkomen dat dezelfde (ral)kleuren onderling van elkaar afwijken. Dit kunnen wij helaas niet voorkomen. 

Kosten en reiskosten die wij gemaakt hebben voor het uitvoeren van reparaties en verhelpen van lekkages welke niet door onze
schuld zijn veroorzaakt, zullen vergoed worden door de klant / koper. Indien de dakkapel door een wederverkoper wordt
gekocht, komen deze kosten voor rekening van de wederverkoper. 

Op door ons geleverde rolluiken, screens, kozijnen, horren en vensterbanken geven wij geen garantie en geen service.             
 Het product wordt enkel geleverd met fabrieksgarantie onder de voorwaarden die leverancier stelt. 

Indien u het kozijn voor de dakkapel bij ons aanlevert om door ons in te laten bouwen dient u het glas los mee te leveren.   
 Indien het glas in het kozijn geplaatst is zijn wij genoodzaakt meerkosten aan u door te berekenen.
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