
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende voorwaarden 

 

1. Bij aanvang van de werkzaamheden dient de opdrachtgever of zijn/haar gemachtigde aanwezig te zijn op tijdstip en 

plaats zoals afgesproken. Wachttijd brengen wij in rekening. 

2. De werkplek en de werkruimte dienen vrij toegankelijk te zijn. Bij ontruiming door ons worden deze extra uren aan u in 

rekening gebracht. Voor schade ontstaan bij die ontruiming aan uw eigendommen en van derden aanvaarden wij geen 

enkele aansprakelijkheid. 

3. Indien er bij opdracht afgesproken wordt dat er door de opdrachtgever zelf gesloopt wordt dan moet er voor beide 

partijen duidelijkheid zijn wat er gesloopt wordt en in welke mate. Indien blijkt bij aanvang van de werkzaamheden dat 

er niet voldoende en/of niet juist gesloopt is zal de rest door ons gesloopt en/of hersteld worden op basis van 

nacalculatie. 

4. RVS dubbelwandig afvoermateriaal kan tegen meerprijs in een RAL kleur gespoten worden. Hoewel de grootste zorg en 

aandacht aan deze behandeling wordt besteed kan er geen garantie gegeven worden op evt. afbladderen van de lak. 

5. Tijdens diamantboringen of zaagwerkzaamheden (in beton en steen) zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte 

schade in welke vorm dan ook die optreedt bij het afboren- zagen en slopen van (span-) kabels, leidingen, 

bewapeningen en alle zich in het beton of overige te bewerken objecten bevindende verstevigingen, het vrijkomen van 

koelwater of andere vloeistoffen, het optreden van verzwakkingen, verzakkingen van de constructies of anderszins 

ontstane schade. 

6. RVS of messing korven, handgrepen, knoppen, sierlijsten e.d. kunnen door de warmte verkleuren. Wij accepteren 

daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. 

7. In een hout gestookte openhaard met een binnenwerk van ijsselsteentjes moet ter voorkoming van het verpulveren 

van de stenen en voegen (ijsselsteentjes zijn niet voldoende vuurvast) een haardplaat toegepast worden. 

8. Bij een schoorsteenrenovatie bestaat de mogelijkheid dat tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de 

opdracht niet uitgevoerd kan worden zoals van te voren is bepaald. Indien dit het geval is moet er een andere oplossing 

bedacht worden. De meer- of minder prijs wordt met u doorgesproken en bepaald. Bij niet doorgaan van de 

werkzaamheden brengen wij de door ons gemaakte kosten in rekening. 

9. Indien er op het moment van uitvoering geen gasdruk aanwezig en wij op een ander tijdstip moeten terug komen 

worden de kosten voor het aansluiten/afstellen aan u in rekening gebracht op basis van nacalculatie. 

10. Bij zowel rookgas ventilatoren als bij alle andere ventilatoren in of bij het toestel is tijdens het gebruik luchtverplaatsing 

hoorbaar. 

11. Aangezien de steensoorten waarvan schouwen e.d. gemaakt worden natuurproducten zijn kunnen deze qua structuur 

en/of kleur afwijken van de monstersteen. Fossielen ,ijzererts en de adering kunnen hiervan de oorzaak zijn. 

Tegelijkertijd bepalen deze natuurverschijnselen het karakter van de steen. Het bovengenoemde kan dus geen reden 

zijn een aankoop te annuleren. Eventuele oneffenheden worden bij de eindafwerking zover mogelijk weggewerkt. 

12. Houtkachels moeten ter voorkoming van scheurvorming van de wand en/of wandafwerking uit voorzorg 25 cm van de 

wand geplaatst worden tenzij anders vermeld op voorschrift van de leverancier. 

13. Bij aanschaf van een gaskachel met TTB beveiliging is het aan te raden een rvs voering toe te passen. De staat en lengte 

van het kanaal zijn hiervoor bepalend. Vanaf 7 meter moet er om condensvorming te voorkomen altijd een rvs voering 

aangebracht worden.  

14. Op het moment dat er convectielucht vrijkomt door roosters, plinten en/of vanuit het toestel zelf bestaat er kans op 

verkleuring (=stofverbranding) van bijvoorbeeld stucwerk. 

15. Door flexibel toe te passen in een bestaand rookkanaal wordt de diameter van het rookkanaal verkleind waardoor er 

trekvermindering kan ontstaan. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Wij geven geen garantie op glas en binnenwerk(en) van vuurvaste stenen, skamol en chamotte, mits anders vermeld in 

de garantiebepalingen van de betreffende leverancier. 

17. Werkzaamheden welke wij niet van tevoren hadden kunnen voorzien worden in overleg met opdrachtgever door 

gefactureerd. 

18. Na bouwwerkzaamheden moet een droogtijd van ca. 6 weken in acht genomen worden alvorens de haard (zowel op 

hout als gas) aangestoken mag worden dit ter voorkoming van bijvoorbeeld scheurvorming, verkleuring etc. (tenzij door 

ons anders wordt geadviseerd) 

 


