
 
 
 

UW CONTACTPERSOON: Kevin peters 
WERKPLAATS: KERKSTRAAT 115A GAANDEREN 

7011CK GAANDEREN 
MOBIEL / WHATSAPP: 0658865511 

INFO@KPTIMMERWERKEN.NL 
WWW.KPTIMMERWERKEN.NL 

BV           BTW NR: 59780762 
 

 
Bedankt voor uw aanvraag. Verstandige keus… waarom ? 
Bij KP Timmerwerken werken wij standaard met degelijke dikke materialen vanuit onze eigen 
houthandel. 
 

 
 
 
ALGEMENE PLAATSINGSVOORWAARDEN: 
 
*Onze prijs is normaalgesproken op basis van de montage. Tenzij wij  een prijs voor u hebben gemaakt voor 
eventueel sloopwerk. Het is de bedoeling dat wij s'ochtends gelijk kunnen beginnen met plaatsen.  
* De opdrachtgever zorgt voor het aangeven van eventuele aanwezige leidingen en kabels in de grond. 
Hiervoor kan de opdracht contact opnemen met KLIC (www.klic.nl) 
* De opdrachtgever zorgt voor de beschikking over de kortst mogelijke route naar de werklocatie en een 
vrije doorgang. Desnoods is dit door de woning.  
*Hout is een natuurproduct, hout kan scheurtjes of noesten bevatten.  

*Wij zijn over het algemeen rond de koffie op locatie, grofweg tussen 8 en 10.  Over het algemeen 
pakken wij s’ochtends eerst de aanhanger nog op. Het is verstandig als er tijdens de montage iemand 

thuis aanwezig is, niet alleen voor de koffie, maar ook om wanneer nodig het e.a. door te kunnen spreken. 
Bijvoorbeeld de draairichting van een deur etc. 
 

De KP TIMMERWERKEN BV levert al haar producten volgens de Algemene Verkoopvoorwaarden 
van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Houtondernemingen welke zijn gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer: 40530880. Alle door de KP TIMMERWERKEN geleverde 
goederen worden geleverd onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. 
 
 

Voor een exactere aanvangstijd kunt u ons vanaf half 8  een whatsapp bericht sturen: 
0658865511 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:INFO@KPTIMMERWERKEN.NL
http://www.kptimmerwerken.nl/
http://www.klic.nl/


BETALINGSCONDITIES: 
 
Wij vragen niet om een aanbetaling, daarentegen werken wij 
vanwege slechte ervaringen in het verleden (ook gewoon binnen 
onze eigen woonplaats) consequent absoluut niet met 
achterafbetalingen. 
 

Het volledige bedrag is per pinautomaat te voldoen in de 
bus zodra het timmerwerk er staat. Een voldaan bon krijgt u 
er dan direct bij. Wanneer u een overkapping bij ons heeft 
afgenomen komt de dakdekker over het algemeen een dag 
na ons. 
 
Waarschijnlijk zult u uw daglimiet vooraf moeten verhogen. Het bedrag gedeeltelijk of volledig contant 
voldoen is bij wijze van uitzondering ook mogelijk. Liever niet, want dit moeten wij weer afstorten. Wanneer u 
in het geval van een bouwdepot van tevoren een factuur nodig heeft, kunt u deze van tevoren alvast opvragen. 
U kunt dit bedrag dan bij afleveren bij ons pinnen of vooraf vast overmaken naar: NL72RABO 0148941095 tnv 
KP timmerwerken BV. 
 
Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en inclusief BTW.  
 

AKKOORD: 
Indien u mijn bedrijf deze opdracht gunt, vraag ik u vriendelijk de opdracht per  
email te bevestigen. Wanneer u vertrouwen heeft in ons, en de manier waarop wij werken gaat u 
vanzelfsprekend ook akkoord met de betalingscondities en onze voorwaarden hierboven.   
Zodra wij een bevestiging binnen hebben op de mail plannen wij u in. 
Reageer bij voorkeur tijdig, in het zomerseizoen kunnen levertijden bij bedrijven met een hoge 
kwaliteitsstandaard oplopen tot 2 à 3 maanden.  

 
Voor vragen & extra informatie ben ik altijd bereikbaar ! 
Maak gerust een afspraak om bij de werkplaats de materialen te 
aanschouwen en om de diverse opties qua wandbekleding e.d. te 
bespreken. 
 
Kevin Peters 
WHATSAPP / MOBIEL: 0658865511  
KP timmerwerken BV 
Timmerbedrijf én Houthandel 
Kerkstraat 115A GAANDEREN 
 



www.TIMMERBEDRIJFACHTERHOEK.nl 

 
 
LIKE ons op facebook. 
Wij zijn dé specialist in maatwerk exclusieve overkappingen. 
 

www.facebook.com/kptimmerwerken 
 

 

  

http://www.houthandelachterhoek.nl/


 
 
 


