Verkoop- Product- en Leveringsinformatie:
Munsterman Ramen en Deuren B.V.
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Algemene Voorwaarden Munsterman Ramen en Deuren B.V.
overhandigen.
Onderhoud kunststof en aluminium kozijnen/puien bespreken.
Hang- en sluitwerk; smeer alle bewegende delen ten minste 1x per
jaar met zuur- of harsvrij vet of olie in.
Afwateringsopeningen; controleer deze in de kozijnsponning
regelmatig (bv. tijdens het zemen) en verwijder eventuele
verstoppingen.
Met regelmaat kozijnen/puien wassen zoals ook het glas.
Voor verdere onderhoudsinstructie- en voorwaarden zie
www.munsterman.nl
Garantiebepalingen bespreken: o.a. een garantie van 10 jaar;
op wind- en waterdichtheid van de puien, de afdichting en
aansluitingen.
op gebreken van de gebruikte materialen.
op sterkte van de constructie.
op glas (fabrieksgarantie van 10 jaar) zie www.munsterman.nl
(enkel bij her-levering, exclusief vervangingskosten)
op hang- en sluitwerk (fabrieksgarantie van 5 jaar), bij normaal gebruik
(m.u.v. sierbeslag en profielcilinders)
- en onderhoud volgens onze voorwaarden www.munsterman.nl
op sierpanelen (fabrieksgarantie van 5 jaar)
op rolluiken en motor (fabrieksgarantie van 2 jaar)
op kleuren volgens de Qualicoat normen.
Munsterman Ramen en Deuren B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten, en geeft geen
vergoedingen die veroorzaakt worden door latere levertijd en/of deelleveringen. De levertijd zal zoveel
mogelijk worden nagekomen, doch geldt als richtlijn, daar wij ook afhankelijk zijn van leveringen van
derden.
Munsterman Ramen en Deuren B.V. is niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade aan stucwerk,
tegels, behang, binnen- en buitengevels die voort zouden kunnen vloeien door het demonteren van de
bestaande kozijnen en het monteren van de nieuwe kunststof en/of aluminium kozijnen/puien.
Indien er sprake is van de- en monteren van bestaande materialen (o.a. rolluiken, screens, luifels) kunnen
wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voort zou kunnen komen uit deze werkzaamheden.
De opgegeven montagedagen zullen zoveel mogelijk worden nagekomen, doch geldt als richtlijn, daar
bepaalde zaken bij opname en inmeten niet te voorzien zijn.
Betaling geschiedt d.m.v. het tekenen van een eenmalige machtiging (incasso) van 90% van het
totaalbedrag bij aanvang van de montage. Overige 10% betaalt klant zelf na montage.
Bij eventuele wijziging in offerte, na inmeten, wordt de order “on-hold” gezet tot wijzigingen ed. duidelijk
op papier bevestigd zijn. Dit houdt in dat de levertijd opnieuw bepaald moet worden.
Bij nieuwbouw projecten zenden wij u bij opdracht een controlelijst toe waarop u dient te controleren of
de bouw klaar is voor inmeten.
Wij verwerken uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres inzake offerte/order/montage. Deze
gegevens bewaren wij volgens het wettelijk vastgesteld termijn.
Offertenummer : ……………………………………… Handtekening klant:………………………………………….
Naam klant: ……………………………………………..

