WFG Kassenbouw
Montagevoorwaarden 2021
Gefeliciteerd met uw aankoop! U heeft ervoor gekozen om de montage uit te besteden
aan onze montageservice.
Om u zo lang mogelijk probleemloos te kunnen laten genieten van uw aankoop hebben wij met
betrekking tot de montagelocatie de volgende belangrijke voorwaarden opgesteld:
Bouwlocatie:
* ) Een juiste ondergrond is de basis voor jarenlang kweekplezier. Zonder een geschikte
ondergrond zal de monteur niet aanvangen met zijn werkzaamheden!
*) Wij monteren uw tuinkas, grondwerk en andere voorbereidingen behoren NIET tot de
montageopdracht.
*) Het grondwerk verdient al uw aandacht, het is immers de basis voor een lange levensduur van
uw kas en bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van de uit te voeren montagewerkzaamheden.
Voorwaarden: de ondergrond dient 100% waterpas, stabiel en vast / ongeroerd (aangetrild)
te zijn om mogelijke verzakking te voorkomen. De bouwlocatie van de voor- en achtergevel
van de kas dienen waterpas te zijn. De lengtegevels mogen 1 cm per lengtemeter afschot
hebben zodat het regenwater naar de gewenste richting afloopt.
De Westfriese Glazenier is niet aansprakelijk voor eventuele verzakkingen achteraf.
*) De locatie dient ontdaan te zijn van obstakels zoals boomwortels, funderingsresten,
stroomkabels, etc.
*) Rondom de kas is een ruimte van minimaal 50 cm nodig voor het monteren en beglazen
van de kas.
*) Indien sprake is van montage van een muurkas, dient de achterwand stabiel, vlak en
haaks te zijn ten opzichte van de vloer of ondergrond.
*) Voor drempelloze kassen geldt dat een dragende, vlakke en haakse verharding
(tegels, stenen, betonbanden, balken) aanwezig moet zijn.
Bij betonbanden of een houten balkenframe dienen deze 10 cm breed te zijn.
Let op: de fundering moet in het hart van de verharding worden geplaatst. Vraag
naar de handleiding voor de exacte maten. Deze kunnen afwijken van de kasmaat in de folders.
*) Wij ontvangen graag van u een foto waaruit blijkt dat de bouwlocatie voldoet aan
bovenstaande eisen. Mailen kan naar info@westfrieseglazenier.nl
*) De exacte maatvoering van uw kas kunt u bij uw leverancier opvragen.
Losplaats & bouwplaats:
*) De afstand tussen de losplaats en de bouwplaats is maximaal 25 meter.
*) De kasdelen dienen vanaf de losplaats eenvoudig verplaatst te kunnen worden naar de
bouwplaats.
*) De bouwplaats moet voor de monteur goed bereikbaar en leeg zijn.
Bezorging:
*) Controleer in het bijzijn van de chauffeur of alle colli met uw adreslabel, zoals vermeld
op de vrachtbrief, zijn bezorgd. Een manco of schade dient vermeld te worden op de
ondertekende vrachtbrief en doorgegeven te worden aan uw leverancier.

Montage:
*) De montageopdracht wordt alleen aanvaard indien er fundering is bijgeleverd/besteld.
De fundering is bij sommige kassen optioneel, bij andere kassen wordt de
fundering standaard meegeleverd.
*) Het leveren en storten van beton, het plaatsen/aanpassen van balken of banden bedoeld voor
verankering, is niet bij de prijs inbegrepen. Dit behoort tot het grondwerk dat buiten de
montageopdracht valt en dient ter plaatse te worden afgerekend.
*) De montageafspraak welke de monteur met u maakt is onder voorbehoud van ziekte
en/of weersomstandigheden. Bij harde wind, lage temperaturen en sneeuw is montage niet
mogelijk. De monteur maakt dan een nieuwe afspraak.
*) Eventuele kosten voor parkeren en tol worden direct ter plaatse afgerekend met de monteur.
*) Het verpakkingsmateriaal blijft achter op de bouwlocatie en wordt niet retour genomen.
*) Op de dag van montage dient er iemand aanwezig te zijn om de monteur te
ontvangen, beschikbaar te zijn voor overleg en wanneer de monteur klaar is om op
te leveren.
*) Alle onderdelen en ruiten dienen in de originele verpakking te blijven. De monteur
pakt deze uit en houdt zo de montagematerialen, onderdelen en ruiten bij elkaar!
*) Bij oplevering zal een handtekening worden gevraagd, waarmee wordt verklaard dat de
montage correct is uitgevoerd. Eventuele reclamaties kunnen/zullen op de werkbon worden
vermeld.
*) Afhankelijk van het model kas of tuinkamer welke gemonteerd gaat worden staan in de
bijlage aanvullende informatie en afmetingen om de voorbereiding van de montage goed te
kunnen uitvoeren.
Meerwerk & Voorwaarden
*) Indien de (bestaande) fundering, bouwlocatie en/of losplaats niet voldoen aan de
gestelde richtlijnen, zal de monteur niet aanvangen met zijn werkzaamheden en worden de
volledige montagekosten berekend. Vervolgens zal de monteur, indien gewenst, met u een
nieuwe afspraak maken over de nieuwe montagedatum en de kosten van het ontstane werk.
Wij rekenen €600,- excl. BTW voor een verloren werkdag voor een koppel monteurs
*) Ook is het mogelijk om herstelwerkzaamheden door de monteur te laten verrichten. De kosten
hiervan en/of eventueel ontstane vertraging dienen ter plaatse te worden afgerekend.

Akkoord met voorwaarden
Met dit schrijven bent u in kennis gesteld van de richtlijnen en voorwaarden die gelden voor
onze montageservice. Na ontvangst van uw schriftelijke bevestiging per e-mail of brief
(inclusief foto’s van de bouwlocatie) dat u akkoord bent én aan de voorwaarden voldaan
wordt, gaan wij uw opdracht inplannen.
Nog vragen?
Heeft u nog vragen op- of aanmerkingen? Laat het ons tijdig weten!
Hierbij geef ik aan dat ik akkoord ben en voldoe aan de gestelde voorwaarden.
Ik kies voor de volgende betalingsmogelijkheid:
Vooruit per bank / contant bij aanvang van de werkzaamheden.
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Voor akkoord:

Naam:
Adres:
Plaats:

Handtekening:

Westfriese Glazenier
Korteweide 176
1722VK Zuid Scharwoude
www.westfrieseglazenier.nl
info@westfrieseglazenier.nl
KvK Alkmaar:37080335
Rabobank: NL51 RABO 0346696828
BTWnr: NL 1141 50 485 B01

