Leverings- en montagevoorwaarden
Naast de algemene voorwaarden van Teckentrup B.V., zijn deze leverings- en montagevoorwaarden van
toepassing op alle leveringen van producten en/of werkzaamheden, die door, namens of ten behoeve van
Teckentrup B.V.

INLEIDENDE ALGEMENE BEPALINGEN
1.

Definities

In deze leverings- en montagevoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker

Teckentrup B.V.

Wederpartij

Opdrachtgever, koper of een ieder die met Teckentrup een overeenkomst
aangaat ter zake van levering van zaken door Teckentrup.

Overeenkomst
2.

Elke overeenkomst die ziet op het leveren van zaken door Teckentrup

Algemeen
2.1 Alle producten worden franco geleverd, in de week zoals bevestigd. Bij niet tijdige berichtgeveing
conform de daarover gemaakte afspraken volgt aflevering voor rekening en risico van de wederpartij.
2.2 Eventueel uit te voeren meer-of minderwerk moet vooraf schriftelijk met gebruiker worden
overeengekomen.
2.3 Verpakkingsmaterialen, afval en andere restanten (hierna: het restmateriaal), zullen door de
gebruiker ingeschakelde medewerkers, zonodig gescheiden, worden verzameld en gedeponeerd in een
door de wederpartij kosteloos ter beschikking gestelde afvalcontainer (op de bouwplaats). Alle kosten,
samenhangend met de afvoer van het restmateriaal, komen integraal voor rekening van de
wederpartij.

3.

Aflevering/lossen
3.1 De wederpartij is verplicht ervoor te zorgen, dat de losplaats goed en direct bereikbaar is voor
een vrachtauto.
3.2 Bij en tijdens het lossen dient de wederpartij alle benodigde assistentie te verlenen. De
wederpartij is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van het benodigde laad-/los-dan
wel hijsmiddelen. Alle hiervoor te gebruiken materialen dienen aan de geldende wettelijke eisen en
normen te voldoen. Horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats komt volledig voor
rekening van de wederpartij.
3.3 Vanaf het moment, waarop de door gebruiker te leveren producten zijn afgeleverd aan de
wederpartij, is de wederpartij volledig verantwoordelijk voor het verdere beheer van de
desbetreffende producten. Het risico gaat na lossing over op de wederpartij.
3.4 Gebruiker adviseert de geloste en nog niet gemonteerde producten veilig en droog op te slaan in
een (bij voorkeur) afsluitbare ruimte. De beslissing hierover neemt de wederpartij. Indien tijdens
de lossing geen overleg mogelijk blijkt te zijn met de wederpartij, zal gebruiker de producten
voor risico van de wederpartij zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke montageplaats achterlaten
op de bouwplaats.
3.5 In het algemeen adviseert gebruiker na de montage geen metsel-, voeg-, stuc-of
slijpwerkzaamheden meer uit te voeren in de nabijheid van het gemonteerde product. De effecten
hiervan kunnen een nadelige invloed hebben op een goed en duurzaam functioneren van het
product en kan de garantie in nadelige zin beïnvloeden.
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4.

Montage
4.1 De afgesproken montage geschiedt in overleg met de wederpartij op grond van het door de
wederpartij geretourneerde montageformulier. In beginsel vindt de montage plaats binnen
zeven werkdagen na aflevering, behoudens andersluidende, schriftelijke afspraken.
4.2 Bij aanvang van de montage dient de wederpartij ervoor te zorgen, dat de benodigde
materialen en producten direct bij de montageplaats aanwezig zijn.
4.3 Ter plaatse van de te plaatsen deur, dient het pand dak-en wanddicht te zijn.
4.4 De montageplaats dient goed bereikbaar te zijn voor de montage-auto en binnen een straal van 25
meter voorzien te zijn van een (kosteloze) stroomvoorziening (230 volt, 50Hz, min. 16A).
4.5 De montageprijzen zijn gebaseerd op normale werkdagen, aaneensluitend en zonder
onderbrekingen binnen de risico sfeer van de opdrachtgever. Afwijkingen van deze norm zullen
leiden tot aanvullende kosten voor de wederpartij.
4.6 Extra montage-uren, die niet aan gebruiker zijn toe te rekenen, worden tegen het geldende
uurtarief aan de wederpartij doorberekend. Voorbeelden hiervan zijn: vergeefse montageritten,
wachturen, het verplicht volgen van instructiefilms, demo’s, toolboxmeetings, etc.
4.7 De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat er tijdens de montage een afgewerkte, vlakke vloer
aanwezig is, die waterpas, schoon en droog is. Binnen een straal van vijf meter van de werkplek
dient een montagelocatie vrij te zijn van obstakels en belemmeringen.
4.8 Tijdens de montage is er geen verkeer door de desbetreffende dagopening mogelijk.
4.9 De wederpartij is verantwoordelijk voor een deugdelijk montagevlak, opgebouwd uit een
materiaal van voldoende sterkte, die in één vlak en te lood dient te zijn afgewerkt.
4.10 Bouwkundige voorzieningen, alsmede eventueel hak-en breekwerk, zijn niet inbegrepen bij de
montage, tenzij van tevoren schriftelijk anders overeengekomen.
4.11 Tijdens de montage en servicewerkzaamheden boven de zes meter, dient de wederpartij zorg
te dragen voor een goedgekeurde hoogwerker of steiger, met een ruim voldoende werkhoogte. In
geval van een steiger, dient deze reeds, door een gecertificeerde persoon, ter plaatse te zijn
opgebouwd op een moment dat de montage een aanvang neemt.
4.12 Voor de montage van schuif-, vouw-en roldeuren en rolhekken, alsmede voor shelters en
sommige typen levellers, is een vorkheftruck noodzakelijk. De wederpartij is verantwoordelijk
voor het ter beschikking stellen van de benodigde (veilige) laad-, los-dan wel hijsmiddelen.
4.13 In geval van elektrisch bediende producten, dient voor aanvang montage, op de overeengekomen
plaats, de vaste voeding aanwezig te zijn. Type voeding is afhankelijk van het product en dient
door een erkend installateur te zijn aangebracht. Indien deze ontbreekt, en onze monteur terug
dient te komen voor het af-en in bedrijf stellen van de aandrijving, worden de hieraan verbonden
kosten integraal aan de wederpartij doorberekend tegen het geldende tarief.

5.

Oplevering
5.1 De montage omvat het monteren en (proef)draaiend opleveren van de door gebruiker geleverde
producten (met uitzondering van het stellen van de in te storten docklevellers).
5.2 Oplevering geschiedt direct na het beëindigen van de montagewerkzaamheden door middel van
een opleveringsformulier van gebruiker. Wederpartij is verplicht ervoor te zorgen, dat de
ondertekening onmiddellijk na afronding van de werkzaamheden kan plaatsvinden. Indien
wederpartij hiermee in gebreke blijft, geldt de oplevering als goedgekeurd.
5.3 Schade door derden, tijdens het verder verloop van het bouwproces, zijn niet meer de
verantwoordelijkheid van gebruiker.
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