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OMSCHRIJVING KWALITEITSMONTAGE EN CONDITIES WOLTERS TECHNIEK
MONTAGE
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Airco / warmtepomp installatie vacumeren met standtijd om lekdichtheid te garanderen.
Alle gaten en doorvoeren worden geboord met stofafzuiging.
Dakrandbeveiliging geplaatst tijdens montage om veilig werken te garanderen.
Gaten afgedicht met BERNER sealant .
Het totale project wordt compleet netjes afgewerkt geheel naar uw wens.
Indien gewenst: afdekken met doeken of dekens van uw spullen op de plaats waar gewerkt moet
worden.
Koelleidingen gelast volgens F-gassen besluit. Wolters Techniek is gecertificeerd volgens F-Gassen
besluit, BRL100 versie 2: F.GAS-4.21.10253884-00-21-NLD-rev.00
Meterkasten en dergelijke worden volledig volgens NEN1010 afgemonteerd. Indien tijdens montage
geconstateerd wordt dat dit niet het geval is, kan dit als meerwerk worden doorberekend.
Werkschakelaar voor de voeding, verplicht om installatie spanningsvrij te kunnen maken met service
en onderhoud.
Na afloop van de klus wordt de werkplek uiteraard schoon achter gelaten.

CONDITIES
•

•

•

•
•

•
•

Betalingstermijnen zijn, indien niet anders schriftelijk afgesproken altijd: binnen 8 dagen na
factuurdatum voor particulieren en 30 dagen na factuurdatum voor bedrijven. Gebreken of
tekortkomingen staan, alsmede herinneringskosten beschreven in onze algemene voorwaarden.
Garantievoorwaarden zijn, tenzij anders vermeld, altijd zoals beschreven in onze algemene
voorwaarden.
Op onze Daikin & Viessmann installaties verlenen wij 5 jaar volledige garantie. Op Daikin geldt een
fabrieksgarantie van 5 jaar. Onderhoud, normale verbruiksmiddelen, ondeskundig gebruik en
achterstallig onderhoud aan de installaties vallen buiten de garantie.
Jaarlijks neemt de serviceafdeling van Wolters Techniek contact met u op om de onderhouds- en
controlebeurt aan uw installatie uit te voeren. De kosten hiervoor zijn terug te vinden op onze website
of kunnen u persoonlijk worden medegedeeld, informatie via info@wolterstechniek.nl.
Goede transparante dienstverlening bij storingen.
Lekkages aan het dak of aan de dakgoot, anders dan aan de door ons geïnstalleerde installaties, vallen
buiten onze garanties. Wolters Techniek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze lekkages en
de gevolgschade ervan.
Prijzen in de offerte zijn excl. 21% BTW. De BTW wordt als totaal aan u doorberekend.
Uw project kan als pilot gebruikt worden voor ons als reclame. Hierbij worden foto’s van de installatie
gemaakt en gepubliceerd. Er worden verder geen adres en persoonsgegevens vrijgeven. Mocht u hier
niet mee akkoord gaan dan kunt u dit altijd aangeven en gaan wij daar uiteraard mee akkoord.

Met het tekenen van de offerte gaat u akkoord met onze algemene condities en voorwaarden zoals
beschreven in onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de KVK en te vinden op onze website.

