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Leveringsvoorwaarden, condities en opmerkingen:

Algemeen:
De prijzen in deze offerte zijn gebaseerd op volledige afname en aansluitende montage van de aangeboden producten.
Van Berkel Deuren B.V. garandeert al haar producten één jaar na leveringsdatum op materiaal- en constructiefouten. Defecten welke
ontstaan door normale slijtage, verkeerde montage door derden, het niet opvolgen van de bedieningsinstructies of oneigenlijk gebruik,
vallen buiten deze garantie.
Bij het afsluiten van een onderhoudscontract binnen twee maanden na levering wordt de standaard garantie uitgebreid naar twee jaar.
Leveringsvoorwaarden:
Franco werk, binnen Nederland, m.u.v. de Waddeneilanden, zonder afladen en verplaatsen op de bouw.
Levertijd:
Circa 6-8 werkweken na schriftelijke opdracht en definitieve maatvoering, tenzij anders overeengekomen.
Prijzen:
Geldigheidsduur 30 dagen na dagtekening.
Netto in €, exclusief B.T.W.
Betalingscondities:
Opdrachten < € 10.000 facturatie 85% bij levering en 15% na montage
Opdrachten > € 10.000 facturatie 30% bij opdracht, 60% bij levering en 10% na montage
Betaling: vooruitbetalingsfacturen per direct; overige termijnfacturen 30 dagen na factuurdatum netto
Opmerkingen:
Elektrisch bediende deuren worden na montage op de beschikbare stroomvoorziening (rechtsdraaiend conform Nederlandse norm)
aangesloten, getest en functioneel opgeleverd. Wanneer de definitieve aansluiting beschikbaar is, dient u zelf de stekker in de definitieve
wandcontactdoos te steken. De wandcontactdoos dient op circa 500 mm uit de dagkant, op een hoogte van circa 1500 mm geplaatst te
worden. (bij WA300 direct naast de motor).
400 V = CEE 5-polig 3-fase/aarde/nul, 16 Ampère
230 V = CEE 3-polig fase/aarde/nul, 16 Ampère
NB. De bouwkundige afzekering is afhankelijk van het geleverde product 6, 10 of 16A, zie gebruikershandleiding
Ten behoeve van de montage dient de klant een goedgekeurde en toereikende hoogwerker en/of een heftruck ter beschikking te stellen.
Indien deze niet aanwezig is, worden de kosten hiervan aan u doorberekend.
Deze kosten zijn onder andere afhankelijk van werkhoogte, ondervloer en gewicht materialen.
Kosten ter indicatie:
0
0
0

standaard hoogwerker
speciale hoogwerker
heftruck of verreiker

€ 195,00 voor dag één en € 70,00 voor elke aansluitende werkdag
€ 250,00 voor dag één en € 100,00 voor elke aansluitende werkdag
€ 250,00 voor dag één en € 100,00 voor elke aansluitende werkdag

Door de klant te voorzien:
Voor een juiste montage en werking van de deur dienen de dagmaat, latei en de vloer (horizontaal vlak en waterpas) te zijn afgewerkt en
dienen er ophangpunten voor de eventuele horizontale looprail en torsieveren aanwezig te zijn, volgens onze inbouwgegevens.
De bekabeling tussen de verschillende elektrische componenten is niet in deze offerte opgenomen. Van Berkel Deuren B.V. kan deze
eventueel verzorgen tegen een meerprijs van € 15,00 per strekkende meter inclusief montage (m.u.v. spiraal- en brandwerende kabels).
Met dit voorstel gaan wij ervan uit dat u zorgdraagt voor:
•
Een geprepareerde vlakke gevel en/of sparing conform bovengenoemde voorschriften
•
240 Volt/ 16A wisselstroomaansluiting binnen een straal van 30 meter ter plaatse van de werkzaamheden
•
Heftruckhulp tijdens de werkzaamheden. Deze heftruck dient een hoogte te kunnen bereiken van 4500 mm en voldoende
capaciteit te hebben.
•
Een vrij bereikbaar en verhard voorterrein
•
Het vrijhouden van de betreffende werkruimte gedurende de werkzaamheden.
•
Bij type HLS-2-B en –FR; het plaatsen, stellen en instorten van de dockleveller
•
Bij type HLS; het leveren, plaatsen, stellen en instorten van hulpstaal ten behoeve van de leveller, e.e.a. conform technische
tekening.
•
Het instorten van de door Van Berkel Deuren B.V. te leveren M20-instort-hulzen voor de montage van de buffers
Derden dienen (t.b.v. de docklevellers) de installatie te verrichten van:
•
PVC-mantelpijp Ø 50 mm t.b.v. de voedings- en besturingskabel tussen dockleveller en besturingskast.
•
Voedingskabel 400 Volt (3 fasen+0+aarde) voorzien van een 5-polige CEE-form wandcontactdoos 400 Volt/16A, binnen een
straal van 0,50 meter van de besturingskast
Derden dienen (t.b.v. de opblaasshelters) de installatie te verrichten van:
•
Voedingskabel 240 Volt (1 fase+0+aarde) voorzien van een 3-polige CEE-form wandcontactdoos 230 Volt/16A, binnen een
straal van 0,50 meter van de aan-en-uitschakelaar.

1

Hörmann dealer
BTW-nr:NL 851656523 BO1

KvK-nr: 55326250

IBAN: NL 68 RABO 0113 2587 47

BIC: RABONL 2U

Op al onze werkzaamheden, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden zijn van toepassing: De algemene voorwaarden zoals 10 november 20o5 gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te ’s Hertogenbosch. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. Van Berkel Deuren is ingeschreven onder nr. 55326250

