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De algemene voorwaarden van Actif gevelrenovatie. 

•  Inclusief materialen. ( mits anders genoemd )  

•  Alle genoemde bedragen in de offertes zijn exclusief BTW.  

•  Bij opname niet waar te nemen gebreken zijn niet in de prijs opgenomen.  

•  Bij de werkzaamheden naar voren komende gebreken zijn niet in de prijs opgenomen.  

•  Werkzaamheden anders dan omschreven komen niet voor onze rekening.  

•  Water en elektra worden ons kosteloos ter beschikking gesteld.  

•  Voor stagnatie door weersinvloeden zijn wij niet aansprakelijk.  

•  Parkeerplaats(en) voor de deur vrijhouden in verband met aan en afvoer.  

•  Stel buren tijdig op de hoogte in verband met overlast. ( stof, water etc etc )  

•  De werkplekken dienen vrij van obstakels te zijn. ( b.v. zonnescherm en beplanting )  

•  Tuinen dienen ten minste 2 meter vanaf de gevel vrijgemaakt te zijn.  

•  Balkons dienen leeg te zijn in verband met opruimen en schoonmaken.  

•  Houd ramen, deuren en ventilatie roosters gesloten.  

•  Plaats ( hand ) doeken in de vensterbanken ( ramen ) en achter de buiten deuren.  

•  Plak eventuele kieren en naden aan de binnenzijde af.  

•  Het herstellen van metselwerk kan kleurverschil geven met de oude bakstenen.  

•  Het herstellen van metselwerk kan maatverschil geven met de oude bakstenen.  

•  De kleur van het voegwerk wordt bepaalt door de opdrachtgever.  

•  Nuances in het voegwerk kunnen voorkomen. ( b.v. door weersinvloeden )  

•  Bij het herstellen / repareren van voegwerk is kleurverschil onvermijdelijk.  

•  Het project wordt bezemschoon opgeleverd.  

•  Wij voeren het restafval af conform de WCA.  

•  Betalingstermijn(en) binnen 5 dagen na factuur datum.  

•  De uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur van 3 maanden na datum.  

•  De offerte bij opdracht gaarne getekend aan ons retourneren. ( een kopie )  

Hoogachtend 
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