ALGEMENE PLAATSINGSVOORWAARDEN
-

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn vast tot 2 maanden na offerte datum.

-

Eventuele uitvoering vindt plaats in overleg en na ontvangst getekende opdrachtbevestiging.

-

Facturering: 25% bij opdracht en betaling 7 dagen strikt netto, 25% bij aanvang werkzaamheden en
betaling 7 dagen strikt netto, 50% bij oplevering en betaling 30 dagen strikt netto, tenzij anders
overeengekomen.

-

Er wordt door Mapro B.V. afgerekend op werkelijke vierkante meters en/of strekkende meters.

-

Als op de door Mapro B.V. uitgevoerde werkzaamheden binnen 14 dagen geen reactie wordt gegeven
betreffende evt. onvolkomenheden, wordt er door Mapro B.V. van uitgegaan dat de werkzaamheden
correct en volgens opdracht zijn uitgevoerd.

-

De temperatuur van de plaatsingsruimte dient minimaar 17°C te zijn. Voor antislip plaatsingen minimaarl
12°C. Voor buitenwerkzaamheden dient de minimale temperatuur 10°C.

-

Indien Mapro B.V. het nodig acht kan materiaal voor de plaatsing uit worden geleverd in de te
plaatsingsruimten om voldoende te acclimatiseren voor installatie.

Ondergronden:
-

De afwerking en conditie van de te bekleden vloeren of wanden zijn ter onzer beoordeling en
goedkeuring. Losliggende of slechte delen van de vloer of wand moeten verwijderd worden door de
opdrachtgever. Tevens dienen de ondergronden voldoende droog en egaal te zijn voor installatie.

-

In het geval van het plaatsen van metalen plinten is de staat van de vloer bepalend voor het
eindresultaat. Met andere woorden oneffenheden in het oppervlak werken door in de plint en daardoor
ontstane tussenruimtes zijn geen opleverpunten.

Uitvoering
-

De ruimten dienen werkklaar, d.w.z. bezemschoon, vlak, blijvend droog en vrij van meubilair aan ons op
geleverd te worden.

-

Wij gaan ervan uit dat vloer- en wandaansluitingen en leding doorvoeren in het pand vloeistofdicht zijn.

-

Een parkeerplaats dient nabij het werk kosteloos ter beschikking te worden gesteld. Eventuele betaalde
parkeerkosten worden in narekening gebracht.

-

Liften en/of kranen dienen bij meedere verdiepingen kosteloos ter beschikking te worden gesteld.

-

Opslag van de door ons te verwerken materialen dient te gebeuren door een door de opdrachtgever
beschikbaar gestelde verwarmde en af te sluiten ruimte.

-

Facliteiten zoals elektriciteit (220/380 volt), water, sanitair, verwarming en afvalcontainer dienen gratis
beschikbaar gesteld te worden tenzij anders overeengekomen.

-

Obstakels in de vloer, zoals roosters voor vloerverwarming, vloerpotten, vloerdozen en/of andere
sparingen behoeven een aparte behandeling. De kosten hiervoor worden apart berekend.
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-

Eventuele onderbrekingen of stagnaties buiten de schuld van Mapro B.V. zullen door de opdrachtgever
vergoed worden op basis van wachturen.

-

Bij de calculatie wordt uitgegaan van uitvoering in één fase tenzij anders staat aangegeven.

-

Bij de calculatie wordt uitgegaan dat te installeren materialen op maat gemaakt (gezaagd) kunnen
worden in de ruimte waar geplaatst dienen te worden.

-

Werkzaamheden door andere bedrijven in dezelfde ruimte kunnen nie gelijktijdig worden uitgevoerd
tenzij er goedkeuring gegeven is door Mapro B.V..

-

Indien de te stofferen of de te bewerken ruimtes niet volledi leeg of schoon zijn op het moment dat
Mapro B.V. er in gaat werken, vrijwaart Mapro B.V. zich voor schades ontstaan doordat wij meubilair,
inventaris, etc. moeten verplaatsen.

-

Bouwplaats is vrij toegankelijk voor werkzaamheden ma-vr 07:00 - 18:00 / za-zo 08:00 - 17:00 uur.

Voor andere product specifieke afhankelijke voorwaarden en prijzen verwijzen wij u naar de projectgebonden
orderbevestiging.
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