
offerte condities Interieurbouw 
& Ontwerp

NIET in deze offerte opgenomen zijn:

»»» tekenwerk voor wijzigingen ná het verstrekken van de opdracht.
»»» CV-, loodgieters werkzaamheden - mits de in offerte aangeprijsde onderdelen.
»»» stuc- en/of tegelwerkzaamheden - mits de in offerte aangeprijsde onderdelen
»»» spuit- & schilderwerk voor anders dan in offerte genoemde onderdelen.
»»» electriciteitswerk - mits de in de offerte aangeprijsde onderdelen.

de eventueel wel genoemde onderdelen worden "stekker-klaar" opgeleverd.
»»» Hak- & breekwerk.
»»» slopen en afvoeren van reeds bestaande situaties - mits in de offerte genoemd.
»»» afplakken c.q. beschermen van door "Hanz Interieurbouw" geplaatste onderdelen.
»»» verticaal transport d.m.v. hijskraan of ver-reiker.

indien aanwezig, gaan wij er van uit dat liften door ons gebruikt kunnen worden.
»»» dé- & hermontage van deuren/ramen t.b.v. te plaatsen onderdelen.
»»» alle werkzaamheden, welke niet in de offerte zijn genoemd.

En Verder :
»»» wij gaan er van uit dat wij onze werkzaamheden in één doorlopende fase kunnen uitvoeren.
»»» er dienen voldoende mogelijkheden te zijn naast de locatie voor het laden/lossen van materialen en gereedschap.
»»» de offerte is uitsluitend geldig bij ongedeelde opdracht.
»»» hout is een natuurprodukt. Knoesten, spint en kleurverschillen worden zoveel mogelijk voorkomen maar

zijn niet uit te sluiten.
»»» beton, terazzo & natuursteen worden handmatig verwerkt. Kleine kleur & oppervlakte verschillen zijn

derhalve niet te voorkomen.
»»» alle, op locatie, aan te brengen sparingen en aantallen zijn per stuk of m² verrekenbaar.
»»» genoemde maten zijn indicatief en dienen op loctie te worden vastgesteld.
»»» speciaal voor de opdracht bestelde goederen kunnen niet worden geretourneerd, mits deze bij de leverancier

zijn te verhalen. Met aftrek van eventuele kosten.
»»» wij geven uitsluitend garantie op de werking van eventueel aan te brengen verlichting. Een te behalen resultaat

van licht opbrengst of licht effect valt hier buiten.
»»» eventuele genoemde stelposten zitten NIET in het offertebedrag. Normaliter worden deze bedragen door-
»»» berekend met de laatste betalingstermijn, mits anders overeengekomen.
»»» Eventuele door derden aangebrachte schade, vóór eindbetaling, zal worden verhaald op de opdrachtgever.

Garantie:
Hanz Interieurbouw staat in voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het uitgevoerde werk. Reparatie en/of 
vervanging geldt als voldoening aan de garantiepicht. De garantie geldt niet indien gebreken niet aan ons adres 
verwijtbaar zijn. 
Reclames svp schriftelijk, uiterlijk binnen 8 dagen ná gereedkomen plaatsing van het geleverde werk.


