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1 Leveringscondities installatiewerk 
Voor zover van toepassing of tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk  is overeengekomen, zijn de navolgende 

leveringscondities van toepassing. 

 
garantie De garantieperiode op materiaal en montagewerk bedraagt 10 jaar. Deze termijn geldt, met 

verwijzing naar de specificaties en uitgangspunten, ook voor overspanningsafleiders. 
 

prijsstelling Indien er geen vermelding m.b.t. de BTW wordt gemaakt, zijn de prijzen exclusief BTW. 

Tevens zijn de prijzen gesteld in euro's. 
 

geldigheidsduur Al onze offertes hebben een geldigheidsduur van 4 maanden. Geoffreerde prijzen zijn vast 

tot einde werk, mits de betreffende leveringen/werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen 6 

maanden na offertedatum. Na deze periode kan verrekening plaatshebben volgens de 

risicoregeling installatietechniek van Uneto-Vni. 
 

levertijd De levertijd geschiedt in overleg. Indien de uitvoering afhankelijk is van derden, dan 

verzoeken wij u de benodigde informatie hieromtrent tijdig aan ons door te geven.  

 Bij werk op afroep dient in verband met onze lopende planningen een verzoek tot 

uitvoering steeds minimaal 2 werkdagen van tevoren kenbaar te worden gemaakt. 
 

levering  De installatie of delen van de installatie wordt als geleverd beschouwd, indien de installatie 

of delen van de installatie op locatie gemonteerd c.q. aanwezig is.  

   De verantwoordelijkheid voor schade, diefstal e.d., ligt na aflevering bij de klant.  

Dit geldt ook indien tijdens het bouwproces door derden installatie onderdelen worden 

verwijderd, onbereikbaar worden gemaakt of door latere verandering van de 

bouwconstructie niet meer op de juiste plaats zouden zitten. 
 

gereedmelding Zodra de werkzaamheden gereed zijn wordt het werk ter plaatse door onze monteur, met 

behulp van een uitvoeringsrapportage, gereed gemeld en opgeleverd. Indien ter plaatse 

niemand aanwezig is, dan wordt een gereedmelding en/of factuur aan de opdrachtgever 

toegezonden. Indien wij binnen acht dagen na deze melding geen reactie hebben vernomen, 

dan gaan wij er van uit dat alles naar wens is uitgevoerd en wordt het werk als opgeleverd 

beschouwd. 
 

betalingscondities Factuur ontvangt u na voltooiing van het werk. Bij een aanneemsom hoger dan  

 € 2.500,- zal in termijnen gefactureerd worden. 30% bij opdracht en 70% na uitvoering.  

 Bij langlopende werken of werken met lange onderbrekingen wordt ook tussentijds 

gefactureerd en wel naar rato van tijd of reeds geleverd werk (bijvoorbeeld 50% na 

minimaal 50% van het werk gereed). Betaling van facturen dient steeds binnen 14 dagen na 

factuurdatum te geschieden, tenzij anders is afgesproken. 
 

Algemene Leveringsvoorwaarden 
alib 2007  Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn voorts de Algemene Voorwaarden Installerende 

Bedrijven 2007 (ALIB 2007) van toepassing.  
avic   Is de opdrachtgever consument, dan zijn de algemene Voorwaarden voor Installatiewerk 

voor Consumenten (AVIC)van toepassing.  

De betreffende voorwaarden treft u aan als bijlage, of zijn door eerdere aanbiedingen reeds 

in uw bezit gesteld. Mocht u de voorwaarden niet in uw bezit hebben, dan zullen wij u deze 

op uw verzoek direct en kosteloos toezenden.  
website  Deze voorwaarden staan ook vermeld op onze website. 

   www.schaapbliksem.nl/leveringsvoorwaarden. 
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1.1 Toegepaste materialen 
bliksemafleider Wij hechten zeer grote waarde aan duurzaam materiaal. Daarom selecteren wij met grote 

zorg het leidingmateriaal, de bevestigingen en alle andere benodigde onderdelen. Daarbij 

wordt gelet op weersinvloeden op materialen en montagetechnieken, op het ontstaan van 

corrosie, op de levensduur en tal van andere aspecten. Daarnaast hechten wij ook een grote 

waarde aan de esthetica van installaties. Meer informatie hierover treft u aan in onze 

materiaal specificaties bliksembeveiliging. 

1.2 Opmerkingen/aandachtspunten 

volledig  Wij gaan er van uit dat de gegevens die ons ter beschikking stonden, ten tijde van de 

opname, of van de ontvangen tekening(en) of bestek, volledig zijn.  

Wij hebben deze gegevens vertaald  naar de in de offerte aangeboden installatievorm c.q. 

(werk)omschrijving. Mocht blijken dat tijdens montage de situatie afwijkt ten opzichte van 

de gegevens die ons ter beschikking stonden, dan zijn de extra maatregelen of het op een 

andere wijze in de beveiliging opnemen van het betreffende onderdeel, niet bij de prijs 

inbegrepen. Mochten er nog zaken zijn die wij over het hoofd hebben gezien en niet in de 

offerte staan, of die later zijn aangebracht, dan horen  wij dit graag van u. 
 

alles kan  Wij gaan  er van uit dat alle voorzieningen kunnen en mogen worden aangebracht zoals de 

omschrijving c.q. in het ontwerp is aangegeven. Wij gaan ervan uit dat de montage plaatsen 

bereikbaar zijn en dat aanwezige voorzieningen in goede staat verkeren (bijvoorbeeld dat 

daken beloopbaar zijn e.d.). Tevens gaan wij ervan uit dat er geen specialistisch aanverwante 

werkzaamheden noodzakelijk zijn; bijvoorbeeld het uitvoeren van specialistisch hak-, breek- 

en schilderwerk, vakkundige herbestrating en hovenierswerk. Indien aardelektroden of 

grondleidingen aangebracht moeten worden gaan wij er vanuit dat op de plaatsen waar wij 

de grond in gaan er geen andere leidingen in de grond aanwezig zijn. Wij verwachten dat ter 

plaatse een bevoegd persoon aanwijzing geeft, indien er mogelijke problemen zouden 

kunnen ontstaan. Wij doen zelf geen KLIC melding (melding werkzaamheden in de grond) 

bij het Kadaster. Indien staat omschreven dat doorvoeringen gemaakt moeten worden, gaan 

wij er ook van uit dat we zonder problemen deze doorvoeringen kunnen maken (boren).  
 

uitvoering  Wij gaan ervan uit dat de werkzaamheden aaneengesloten of in fases kunnen worden 

uitgevoerd zoals in de werkomschrijving staat vermeld, zonder wacht- of oponthoudtijden 

en onbelemmerde toegang tot de werkplek, tijdens normale/gebruikelijke werktijden. 
 

veilig werken  Naast ISO 9001 zijn wij VCA gecertificeerd en onze monteurs zijn getraind/opgeleid in 

veilig werken. Zij werken uitsluitend volgens de daarvoor gestelde eisen (Arbowet  e.d.). 

Wij maken uitsluitend gebruik van goed gekeurde klimmaterialen en veiligheids-

voorzieningen. Tenzij in de offerte is vermeld, hebben aangenomen dat er geen extra 

maatregelen genomen hoeven te worden, zoals een hoogwerker en/of steigers. 

 


