
Leveringsvoorwaarden (graag doornemen en de nodige acties ondernemen) 
 
Onze prijs is normaalgesproken op basis van de montage, exclusief sloopwerk, het is de bedoeling 
dat wij s’ochtends gelijk kunnen beginnen. De opdrachtgever zorgt voor de beschikking over de 
kortst mogelijke route naar de werklocatie en een vrije doorgang. Is de afstand tot de werklocatie 
meer dan 20 meter laat dit dan voor de tijd weten. 
 
 
Eigenschappen hout: 
bij douglashout rekening met scheurvorming, dit kan na verloop van tijd optreden, maar zo nu en 
dan zitten er ook al scheurtjes in het hout voordat het verwerkt wordt, hoort er gewoon bij, houdt u 
niet van scheurvorming, kies dan niet voor douglashout. 
 
Bij het plaatsen van een schutting: 
-De opdrachtgever zorgt voor het aangeven van de exacte plaats van het hekwerk.  
Alsmede het aangeven van eventuele aanwezige leidingen en kabels in de grond. De opdrachtgever 
kan hiervoor contact opnemen met KLIC (www.klic.nl) De verantwoording van het beschadigen van 
een leiding ligt bij de opdrachtgever. 
-De opdrachtgever zorgt voor een puin en obstakelvrije hekwerklijn zowel boven als onder de grond. 
Dus wortels / puin / beton etc dient weg te zijn. Onze grondboor heeft een diameter van 20 cm, de 
gaten worden ongeveer 70 cm diep. Het is een grondboor, geen houtboor, geen steenboor. Wanneer 
wij met onze boor absoluut niet verder in de grond kunnen komen kan het zijn dat wij ter plaatse een 
paal inkorten. 
-De grond dient vooraf op de afgewerkte hoogte te zijn om de schutting optimaal stabiel in de grond 
te kunnen plaatsen. 
-Bij het betonsysteem met palen tot 100 kilo zijn minimale afwijkingen acceptabel. 
-De palen en platen kunnen kleine mancootjes bevatten 
-beplanting waar u zuinig op bent zou u voor de tijd kunnen weghalen. 
-Wij werken naar eigen inzicht en ervaring tenzij u bepaalde voorkeuren nadrukkelijk voor de tijd per 
mail heeft aangegeven. 
-Schuttingpoorten zijn verstelbaar, een stalen frame werkt niet, maar het hout erop en het kozijntje 
eromheen wel. De poorten zijn vrij eenvoudig bij de scharnieren bij te stellen, dit kunnen wij laten 
zien bij het afleveren, kunnen wij ook laten zien bij de werkplaats, achteraf een poort laten nastellen 
binnen de achterhoek: €25. 
 
 
Bij het plaatsen van een overkapping: 
-Het object kan mogelijk iets afwijken van een eventueel voorbeeld wat u ons toestuurt. Al onze 
afbeeldingen op de website en social media zijn stuk voor stuk maatwerk projecten. Zodra een object 
groter wordt kan het zijn dat er bijvoorbeeld extra palen of dikkere balken of een extra brede 
dakrand wordt toegepast.  
 
 
Wij zijn grofweg op locatie tussen 8:00 en 10:00 
Zorg ervoor dat er tijdens de montage iemand aanwezig is, niet alleen voor de koffie of sanitaire 
voorzieningen, maar ook om wanneer nodig het e.a. te kunnen melden of overleggen. 
Wilt u nog wijzigingen doorvoeren, geef deze dan ruim voor de tijd even aan via de mail. 
 
 
 
 

http://www.klic.nl/


BETALINGSCONDITIES  
 

- Bij montage:  
Het volledige bedrag is bij ons in de bus per mobiele pinautomaat te voldoen zodra 
het werk er staat. Een voldaan bon krijgt u er dan direct bij via de mail (om bossen 
te besparen). In het geval van een overkapping komt de dakdekker over het 
algemeen een dag na ons. 

- Bij afleveren materiaal:  
Wanneer u alleen materiaal door ons laat afleveren mag u het bedrag voor de tijd 
overmaken naar ons rekeningnummer: NL72RABO0148941095 tnv KP 
timmerwerken BV 

 
Waarschijnlijk zult u uw daglimiet vooraf moeten verhogen. (niet het tegoed, maar limiet) 
Wanneer u in het geval van bijvoorbeeld een bouwdepot een factuur nodig heeft, kunt u deze van tevoren 
alvast opvragen. U kunt dit bedrag dan alsnog bij afleveren bij ons pinnen of vooraf alvast overmaken naar: 
NL72RABO 0148941095 tnv KP timmerwerken BV. 
 
Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en inclusief BTW.  

 

AKKOORD: 
Indien u ons 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 oplopen tot +/- 3 maanden. Dit is een 
realistische levertijd voor bedrijven met een hoge kwaliteit standaard, een hele korte levertijd is over het 
algemeen een slecht voorteken. Indien u een prijs inclusief montage te duur vindt of de levertijd te lang kunt u 
bij ons een prijs opvragen voor het materiaal. Alle materialen liggen uitgebreid op vooraad en kunnen 
eventueel op korte termijn ook afgeleverd worden aan het eind van een werkdag.  

 
Voor vragen & extra informatie ben ik altijd bereikbaar via whatsapp 0658865511  
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 

http://www.houthandelachterhoek.nl/


LIKE ons op facebook. 
Wij zijn o.a. dé specialist op het gebied van maatwerk exclusieve overkappingen en exclusieve 
volledig houten inloopkasten, nergens anders verkrijgbaar zoals bij ons. 

 
www.facebook.com/kptimmerwerken 

 
 
 
 
 

 


