
Alg. voorwaarden. 

Telefonische prijsopgave is  altijd onder voorbehoud. 

Beschikbaar stellen van  een toilet voor onze glazenwassers is een voorwaarde. 

Vrij toe- en doorgang  om bij de ramen te komen is een voorwaarde. 

Het verzetten van spullen e.d. om bij de ramen te kunnen,  zit ( tenzij anders afgesproken)  niet bij de 

prijs inbegrepen. 

Wij voelen ons niet verplicht om werkzaamheden die in strijd zijn met de geldende Arbo - regels  uit 

te voeren. 

Alle opgedragen extra -werkzaamheden die vooraf niet zwart op wit  afgesproken zijn  zitten niet bij 

de prijs inbegrepen, en kunnen als meer- werk aan u doorberekend worden.. 

Indien er geen sprake is van extreme weersomstandigheden zal het afgesproken werk gewoon 

doorgang vinden. Regen is geen extreme weersomstandigheid. Ten zij deze gepaard gaat met harde 

wind windkracht  6 of meer. 

Bij klachten over het geleverde werk dient u binnen 48 uur na voltooiing van het werk  te 

reclameren. Daarna vervalt elk recht  op reclamatie . 

Bij onterechte reclamatie kan  45 euro voorrijdkosten in rekening worden gebracht. 

Indien bij herinnering of aanmaning  u een betaling  niet schriftelijk aan kunt tonen m.b.v een 

bankafschrift of  kwitantie,  staat het bedrag nog steeds open en is volledige betaling verschuldigd. 

Wij behouden ons het recht voor,  zonder  verdere opgaaf van redenen  u als klant te weigeren dan 

wel uit ons bestand te schrappen.  

Wij behouden ons het recht voor de werkzaamheden  te verzetten naar een ander tijdstip zonder 

opgaaf van redenen. Uiteraard stellen wij u hiervan vooraf  op de hoogte. 

Wij aanvaarden  geen enkele aansprakelijkheid voor krassen of andere glasbeschadigingen. Wij 

werken met gekwalificeerde vakmensen en krasvrije materialen. Ook ons klimmateriaal is voorzien 

van rubberen gevelrollen. Uiteraard zullen wij u eventuele  overige schade toegebracht door onze 

medewerkers vergoeden dan wel  correct afhandelen. 

Opzeggen kan op ieder moment doch zal schriftelijk  / per e-mail  moeten gebeuren , tenminste 1 

week voor de uitvoerdatum van het werk . (indien bekend) 

 

 

 

 

 



 

 

 


