ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTTINGEN:
Onze prijs is op basis van montage van de schutting, het is de bedoeling dat wij s'ochtends gelijk kunnen
beginnen met plaatsen, de grond én het omliggende terrein dient dus schuttingklaar te zijn. Dit houdt in:
- De opdrachtgever zorgt voor het aangeven van de exacte plaats van de hekwerklijn, alsmede het aangeven
van eventuele aanwezige leidingen en kabels in de grond. Hiervoor kan de opdrachtgever contact opnemen
met KLIC (www.klic.nl). De verantwoording van het beschadigen van een leiding ligt bij de opdrachtgever.
- De opdrachtgever zorgt voor beschikking over de kortst mogelijke route naar de werklocatie en een vrije
doorgang. Waar het hekwerk geplaatst wordt hebben wij aan beide zijden minimaal een halve meter
werkruimte nodig.
- De opdrachtgever zorgt voor een puin en obstakelvrije hekwerklijn. Zowel boven als onder de grond
(wortels / puin / beton etcetera dient weg te zijn) Onze grondboor heeft een diameter van 20 cm. De gaten
worden ongeveer 70 cm diep. De naam zegt het al, het is een grondboor. Geen houtboor, geen steenboor.
Wanneer wij met onze boor de grond absoluut niet verder in kunnen komen, kan het zijn dat wij de paal
inkorten. Zorg er daarom voor dat de baan goed vrij is. Een kortere paal is minder stabiel.
- De grond dient vooraf op de juiste hoogte te zijn om de schutting optimaal stabiel in de grond te kunnen
plaatsen . De betonplaat zit voor het optimale stabiele resultaat aan beide kanten even ver in de grond. 1 kant
hoger aangewerkt dan de andere kant geeft drukverschil, voorkom dit, bijvoorbeeld d.m.v. L blokken van te
voren stellen om drukverschil op te vangen of bouw een bloembak vanaf 1 zijde tegen de schutting aan.
- Palen worden uiteraard met zorg te lood en aan het draad gesteld. Echter bij een betonschutting met palen
van richting de 100 kilo, betonplaten van 40 kilo en tuinschermen van gemiddeld 60 kilo zijn minimale
afwijkingen acceptabel.
- Betonpalen en betonplaten kunnen zo nu en dan kleine mancootjes bevatten door transport. Het
betonschuttingsysteem bouwt als een systeem in elkaar, een paal of betonplaat is achteraf niet te vervangen.
Gezien het gewicht van het beton en de schermen is het ook niet reeël om dit van ons te verwachten.
- Planten, begroeïng of een zojuist aangeplante druivenstruik langs de schuttinglijn kan mogelijk beschadigd
raken, er wordt immers een schutting geplaatst. Uit voorzorg zou u deze vooraf kunnen weghalen.
- De tuinschermen plaatsen wij standaard bovenop de betonplaat. Dit is stabiel én de wind heeft er minder vat
op dan wanneer wij hem vrij zouden plaatsen. De schermen plaatsen wij standaard verticaal. De afwatering is
dan optimaal, daarnaast is een verticaal scherm sterker en stabieler dan een horizontaal geplaatst scherm.
- Tussen een betonpaal en een tuinscherm zit een kiertje van +/- 5mm. Dit komt door de dikte van het
beugeltje dat er bij tussenzit.
- Wij bouwen normaalgesproken naar eigen inzicht en ervaring én op de manier die voor ons het handigste én
vooral voor de rug het minst belastend werkt. Wanneer u bepaalde voorkeuren heeft qua montage geef dit dan
vooraf via de mail aan, niet achteraf als de schutting er al staat. De palen van 100 kilo die eenmaal staan,
blijven ten alle tijden staan.
- De verdeling van de planken op de tuindeuren kan iets afwijken van de verdeling op de tuinschermen. De
planken worden evenredig verdeeld over de volledige breedte van de tuindeur. Bij het afleveren van de
schuttingen hangen wij tuindeuren ruim af, zodat het slot altijd soepel loopt. Een stalen frame werkt niet, maar
het hout op een stalen frame kan werken, daarnaast kan het kozijntje ook gaan werken. De tuindeuren zijn
eenvoudig bij te stellen bij de scharnierpunten, wanneer het hout gaat uitzetten of krimpen. Dit kunnen wij u
laten zien bij het afleveren, hier komen wij achteraf niet voor terug. Een poort nastellen kost binnen de
Achterhoek: €50.
- Het onderhoud aan een schutting is voor de klant zelf.
- Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper totdat alle
vorderingen die de verkoper op zijn koper uit de leveringsovereenkomst of een vergelijkbare overeenkomst
heeft of zal verkrijgen, en uit alle bijbehorende werkzaamheden incl. eventuele kosten en rente, volledig zijn
betaald.
- Wanneer u bij ons een schutting besteld heeft om te plaatsen midden in de winter kan het zijn dat we te
maken krijgen met vorst in de grond. Houdt daarom rondom uw geplande datum het weer even goed in de
gaten en neem even contact op, mocht het op zo’n dag bijvoorbeeld vriezen, kunnen we rondom de
winterdagen soms nog wel iets schuiven in de planning. Bevroren grond valt in ieder geval onder overmacht,
een schutting plaatsen zal dan niet gaan.
*Wij zijn over het algemeen rond de koffie op locatie, grofweg tussen 8 en 10.
Zorg ervoor dat 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 of melden. En uiteraard voor de betaling (pin of contant)
Voor een exactere aanvangstijd kunt u ons vanaf half 8 een whatsapp bericht sturen: 0658865511

BETALINGSCONDITIES:

Het volledige bedrag is per pinautomaat
te voldoen in de bus bij afleveren, zodra
het timmerwerk er staat.
Wij werken vanwege zéér slechte ervaringen in het verleden consequent niet met achterafbetaling op
rekening. Vooraf op rekening is wel mogelijk. Mogelijk zult u uw daglimiet vooraf moeten verhogen. Het
bedrag gedeeltelijk of volledig contant voldoen is bij wijze van uitzondering ook mogelijk. Wanneer u in het
geval van een bouwdepot van tevoren een factuur nodig heeft, kunt u deze van tevoren alvast opvragen.

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en inclusief BTW / VAT.

AKKOORD:
Indien u mij deze opdracht gunt, vraag ik u vriendelijk de opdracht per
email - bericht te bevestigen. U gaat daarbij ook accoord met de betalingscondities en onze
voorwaarden hierboven. Zodra wij een bevestiging binnen hebben op de mail plannen wij u in.
Er is veel vraag naar de kwaliteit die wij afleveren, reageer dus tijdig.

Voor vragen & extra informatie ben ik altijd bereikbaar.
Kevin Peters: 0658865511
KP TIMMERWERKEN BV
Timmerbedrijf én Houthandel
Kerkstraat 115A GAANDEREN
www.TIMMERBEDRIJFACHTERHOEK.nl
www.HOUTHANDELACHTERHOEK.nl

www.facebook.com/KPTIMMERWERKEN

