Nadere bepalingen
• Een opdrachtbevestiging bepaalt de inrichting van uw badkamer, toilet of keuken.
Controleert u deze goed. Hebt u nog twijfels over de uitvoering, neemt u dan alsnog
contact met ons op. Om fouten te voorkomen nemen wij het heel graag nog eens
met u door. Realiseert u zich dat de uitvoering volgens deze opdrachtbevestiging zal
worden uitgevoerd en wijzigingen achteraf financiële consequenties hebben.
• De tekening(en) van uw nieuwe badkamer, toiletruimte of keuken geven een impressie van de nieuwe situatie en zijn derhalve indicatief. Er kunnen geen rechten aan
worden ontleend.
• Opgave van aanvang en duur van de werkzaamheden betreffen een planning. Hiervoor zijn wij afhankelijk van installateurs en leveranciers. Wij zullen voor een correcte  
uitvoering zorg dragen mits er zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen.
• Opgave van de levertijd van materialen betreffen een indicatie. Wij zijn hiervoor
afhankelijk van onze leveranciers. Soms gebeurt het dat een levering onverhoopt
door een leverancier in delen, verkeerd of te laat wordt geleverd. Dan is er spraken
van een overmachtsituatie.
• Op onze prijzen is altijd het wettelijke b.t.w.-tarief van toepassing. Bij wijziging in het
b.t.w.-tarief zullen de betreffende prijzen derhalve aangepast worden, ook die van
de aangeboden vaste prijzen.
• Indien er asbest gesloopt en afgevoerd moet worden, dan gebeurt dit tegen een
meerprijs. Dit is niet in de berekening opgenomen.
• Het herstellen van schade als gevolg van slechte en/of ondeugdelijke constructies aan
aangrenzende muren en /of constructies buiten de werkruimte, na sloopwerkzaamheden
in de werkruimte is voor eigen risico en valt niet onder de garantie.
• Kleine kleur- of tintverschillen tussen getoonde monsters en werkelijk gebruikte materialen zijn normaal. Iedere partij heeft zijn unieke aanmaak.
• Tegelrestanten worden nooit retour genomen. Een geldelijke tegemoetkoming wordt
hiervoor niet gegeven. Restanten zijn bedoeld voor eventuele toekomstige calamiteiten.
• Maatwerk artikelen worden meestal later, in het werk, gemeten. Daarna kunnen
deze artikelen pas besteld worden. Op maatwerk artikelen zit over het algemeen een
langere levertijd, van tenminste 6-8 weken. Vraag uw verkoper naar de geschatte
levertijd, welke geteld wordt vanaf het moment van bestellen.
• Geen enkele douchedeur en/of -wand is compleet waterdicht. Met name profielloze
douchedeuren en/of -wanden zullen minder spatwaterdichtheid garanderen omwille van het design.
• Op spiegels en spiegeldeuren geven wij een garantie van 1 jaar.
• Stelposten zijn vooraf ingeschatte posten, welke altijd achteraf verrekend worden
met de werkelijk gemaakte kosten.
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