Bijlage aan de Algemene Voorwaarden :
specifieke voorwaarden voor Industrial Door & Docking Solutions & High Performance Door
Solutions
Art 1. Toepassingsgebied van de specifieke voorwaarden voor Industrial Door & Docking Solutions en High Performance Door Solutions:
deze voorwaarden vormen een bijlage aan de Algemene Voorwaarden van de ASSA ABLOY Entrance Systems Belux NV gevestigd te Gontrode Heirweg
192, 9090 Melle met ondernemingsnummer BE 0408.352.281, verder omschreven als ASSA ABLOY.
Art 2. Leveringstermijnen: Art 2.1. Sektionaal-, vouw- en snelrolpoorten: 6 weken, laad- en lossystemen, Megadoor ‘Standaard’: 10 à 12 weken,
Megadoor ‘Project’: op aanvraag. De opgegeven termijnen zijn ter indicatieve titel, kunnen variëren afhankelijk van de uitvoering en beginnen te lopen
vanaf orderbevestiging en na goedkeuring van onze kredietverzekeringsmaatschappij. Art 2.2. Bij elke wijziging na de orderbevestiging (maatvoering,
kleur, …) kan ASSA ABLOY de voorgestelde leveringstermijnen niet langer garanderen. Een nieuw prijsvoorstel met vermelding van nieuwe levertermijn
dient te worden opgemaakt. Art 2.3. Indien de leverdatum op verzoek van de opdrachtgever verschoven wordt, brengt ASSA ABLOY tien (10)
werkdagen na de afgesproken datum €40 opslagkosten per begonnen week en per unit in rekening. Art 2.4. Indien een levering in meerdere fasen
gevraagd wordt, zullen de meerkosten hiervoor extra in rekening gebracht worden. Art 2.5. De opgegeven prijzen zijn geldig voor een levering binnen
max. 16 weken na ontvangst van het order. Indien op vraag van de klant de plaatsing later plaatsvindt en de staalprijsindex meer dan 5% gestegen is
t.o.v. het tijdstip van ontvangst van het order, behouden wij ons het recht voor hiervoor de kosten door te rekenen aan de klant.
Art 3. Uitvoeren installatie: Art 3.1. De installatie omvat het aanbrengen en proefdraaiend opleveren van het door ASSA ABLOY geleverde product.
Aanpassingen aan de constructie van het gebouw, metselwerken, slijp- en breekwerkzaamheden, … zijn niet inbegrepen tenzij anders schriftelijk
overeengekomen. Art 3.2. Onze prijzen zijn gebaseerd op het installeren van de producten op normale werkdagen en –uren, en dit zonder
onderbreking van de opdrachtgever. Indien een installatie in meerdere fasen gevraagd wordt, zullen de meerkosten hiervoor extra in rekening gebracht
worden. Extra uren, die niet aan ASSA ABLOY zijn toe te rekenen, worden tegen het geldende uurtarief aan de opdrachtgever doorgerekend. Art 3.3.
Op de plaats van installatie dient een afgewerkte vloer aanwezig te zijn. Voor het goed functioneren van de poort(en) dient (dienen) de afgewerkte
vloer(en) effen, waterpas, droog en proper te zijn. - De opdrachtgever dient voor een vlak montageframe te zorgen van voldoende sterkte om een
deugdelijke bevestiging te waarborgen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Art 3.4. - De plaats van installatie dient bereikbaar en begaanbaar
te zijn voor een vrachtwagen van ongeveer tien (10) ton. - Tijdens de installatie kan er geen verkeer door de dagopening plaatsvinden. - Tijdens de
montage-werkzaamheden dient binnen een straal van dertig (30) meter een elektrische voeding (230V/16A ) aanwezig te zijn. Art 3.5. Voor de
installatie voorziet ASSA ABLOY de benodigde hoogwerker(s) met een toereikende werkhoogte. Kosten hiervoor worden aan de opdrachtgever
doorgerekend. Indien noodzakelijk zal door de opdrachtgever hijsapparatuur ter beschikking gesteld moeten worden. De hijsinstallatie, evenals de
hijswerkmiddelen zoals stroppen, kabels en dergelijke, moeten voldoen aan alle wettelijke normen en eisen. Hijswerkzaamheden dienen door de
opdrachtgever uitgevoerd te worden middels een wettelijk bevoegd en gecertificeerd persoon. Een heftruck met chauffeur dient tijdens het lossen en
tijdens de montage van laad- en lossystemen kosteloos ter beschikking te worden gesteld. Indien echter werd overeengekomen dat ASSA ABLOY dit
moet voorzien zullen de kosten hiervoor aan de opdrachtgever worden doorgerekend. Het verticale transport van de goederen valt buiten onze
levering. Art 3.6. In geval van elektrisch aangedreven producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voorziet ASSA ABLOY aan de
motorzijde/besturingskast een werkschakelaar (25A – 5-polig) conform aan het type motor. Indien voeding ontbreekt en onze monteur later terug
moet komen voor het afstellen van de motor, worden de hieruit ontstane kosten tegen het geldende uurtarief (inclusief voorrijkosten) aan de
opdrachtgever doorgerekend. Op datum van 01/07/2013 bedragen deze kosten 180€ voor de eerste unit. Indien het meerdere units betreft zullen de
werkzaamheden uitgevoerd worden “in regie”.
Art 4. Afvalbeheer tijdens de installatie: Art 4.1. Afval, bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal als karton, hout, pakbanden en dergelijke, wordt door
medewerkers van ASSA ABLOY ingezameld en gedeponeerd in een door de opdrachtgever kosteloos ter beschikking te stellen container op de
montageplaats.
Art 5. Oplevering: Art 5.1. Oplevering geschiedt direct na beëindiging van de montage door het aanbieden van een montage opleveringsformulier
namens ASSA ABLOY aan de opdrachtgever. Voor ondertekening dient de opdrachtgever, of een gemachtigde, aanwezig te zijn. Art 5.2. De ontvangst
van onze installaties door een erkende instantie voor inbedrijfstelling is nooit inbegrepen. Indien u wenst dat wij de ontvangst van de installaties
voorzien of als de wetgeving van het land het voorschrijft (wetgeving in Groothertogdom Luxemburg overeenkomstig het voorschrift ITM-SST 2226.1)
kunnen wij de ontvangst, mits een supplement van 225 euro van 1 tem 6 units en 40 € per unit > 6 stuks de uitrusting voorzien. In de overige gevallen
en zonder expliciete vermelding en/of bestelling, valt de ontvangst ten laste van de klant.
Art 6 Meerkosten: ASSA ABLOY houdt zich het recht voor een meerkost aan te rekenen aan de opdrachtgever indien: (i) er sprake is van wijzigingen
in de overeenkomst dan wel voorwaarden van de uitvoering, (ii) de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid en deze zaken een meerwerk tot gevolg hebben. De hieruit ontstane kosten zullen tegen het geldende tarief geldig op moment van
uitvoer der werken aan de opdrachtgever worden doorgerekend.
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