Bijlage aan de Algemene Voorwaarden :
specifieke voorwaarden voor Pedestrian Door Solutions
Art 1. Toepassingsgebied van de specifieke voorwaarden voor Pedestrian 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. Draaideuren: Standaard 6 weken na definitieve gegevens, Schuifdeuren: Standaard 6-10 weken na
goedkeuring tekening, Roterende- en gebogen deuren: 10-12 weken na goedkeuring tekening. Afwijkingen ten aanzien van de standaard levertijden
zijn niet in deze offerte opgenomen. Snellere levertijden zijn mogelijk maar altijd vooraf in overleg. Voor spoedleveringen geldt een toeslag van 15%
op de waarde van de producten. Art 2.2. Wanneer de installatiedatum uitgesteld dient te worden, is het belangrijk dat wij hiervan minimaal 8
werkdagen voor de overeengekomen installatiedatum op de hoogte gebracht worden om extra kosten te voorkomen. Het materiaal zal wel worden
gefactureerd. Een nieuwe installatiedatum moet minstens 10 werkdagen voor die datum worden afgesproken. Indien het uitstel langer dan 2 weken is
en het is niet mogelijk de materialen op de locatie af te leveren, dan kunnen we deze opslaan tegen extra kosten. Overschrijdt het uitstel een
prijsindexering, dan zal de nieuwe prijsindexering van toepassing zijn op alle resterende diensten en leveringen. Art 2.3. De uiteindelijke levertermijn
gaat in NA goedkeuring van het tekenwerk door de opdrachtgever. Standaard producttekeningen zijn beschikbaar (geen bouwkundige details). Extra
tekeningen, aangepast aan de wensen van de klant, zijn niet bij deze offerte inbegrepen. Tekeningen worden eenmalig ter goedkeuring verstrekt.
Art 3. Uitvoeren installatie: Art 3.1. Tenzij anders omschreven, is montage door ASSA ABLOY inbegrepen in deze offerte. Dit geldt voor draai- en
schuifdeurautomaten, roterende deuren, luchtgordijnen en de aangeboden randapparatuur. Deze offerte heeft betrekking op de installatie uitgevoerd
op een continue manier, zonder onderbrekingen. Alle onderbrekingen zullen worden beschouwd als meerkosten en alle materiaal zal worden
gefactureerd op de overeengekomen installatiedatum, samen met de al uitgevoerde installatie. Wanneer dit uitstel aanleiding geeft tot overuren, zullen
ze worden gefactureerd als meerkosten. Alleen installatie en eventuele andere bezoeken die specifiek omschreven zijn in deze offerte, zijn inbegrepen
bij de offerteprijs. Art 3.2. Tenzij anders vermeld is deze offerte inclusief het leveren van materialen, zonder extra hulpmiddelen en hulp van personen.
Indien dit toch voor de installatie vereist is, brengt dit extra kosten met zich mee en die zullen worden doorbelast (bijvoorbeeld onverwacht speciaal
vervoer, kranen, vorkheftrucks, uren enz.). Art 3.3. Extra werk, materialen, accessoires, bekabeling, administratieve documenten enz. die niet
specifiek staan omschreven in deze offerte zijn niet opgenomen in de levering. Op speciaal verzoek kunnen deze wel geleverd worden, maar alleen
indien er overeenstemming bestaat over de extra kosten. Art 3.4. Op de installatiedatum moet er een vertegenwoordiger van de klant op de werf zijn
voor de overdracht, om de gebruikersinstructie te krijgen en te controleren of de wensen van de klant zijn uitgevoerd en dit te bevestigen door een
document te ondertekenen. Als er geen vertegenwoordiger beschikbaar is voor de overdracht, dan zal de installatie automatisch aanvaard worden.
Ieder extra bezoek, bijvoorbeeld om extra aanpassingen te verrichten, een gebruikersinstructie te geven of andere speciale wensen, zal worden
gefactureerd. Art 3.5. Parkeer- en andere vergunningen tijdens de werken moeten door de bouwheer geregeld worden om toegankelijke en veilige
werkomstandigheden te kunnen garanderen. Art 3.6. ASSA ABLOY levert de materialen minimaal één- of meerdere werkdagen vóór de geplande
montagedatum op het projectadres. Op het overeengekomen aflevertijdstip van de materialen moet er een vertegenwoordiger van de klant op het
projectadres aanwezig zijn voor overdracht van de materialen. Speciale en extra verzekeringen, anders dan de standaard verzekeringen, kunnen op
speciaal verzoek worden geleverd, maar alleen na goedkeuring van een extra offerte.
Art 4. Bouwkundige en elektrische voorzieningen: Art 4.1. Tenzij anders vermeld in de offerte dient de opdrachtgever in te staan voor het
aanbrengen van een voldoende stevig/stabiel bevestigingsvlak over de volle lengte van de automaat of breedte van het deurgeheel. Plaasterplaten
dienen intern verstevigd te worden. Art 4.1.1. Sluitplaat/Vloerpotten: Tenzij anders vermeld staat ASSA ABLOY NIET in voor het inbouwen van
eventuele sluitplaten noch voor het verwijderen van vloerveren/potten. Vloerpotten/veren dienen altijd op voorhand verwijderd te zijn. Art 4.1.2.
Plafond: Indien de automaat boven een verlaagd plafond wordt geplaatst dient dit (voor service- en/of onderhoudswerkzaamheden) over de gehele
lengte van de automaat demontabel te worden gemaakt (min. 600mm wegdraaibaar vanuit de automaat). Art 4.1.3. Peilmaat: Deze dient altijd door
de aannemer te worden bepaald. ASSA ABLOY is hiervoor niet verantwoordelijk. Art 4.1.4. Uitbraak en afvoer: Altijd door derden tenzij anders
overeengekomen. Het op een aanvullend verzoek verwijderen of opruimen van oude deuren en wanden, houten kratten, verpakkingen en om het even
welk ander materiaal dat niet inbegrepen was in de originele offerte/bestelling, zal worden gefactureerd. Art 4.1.5. Luchtgordijnen: ASSA ABLOY
verzorgt de montage van luchtgordijnen indien deze zijn aangeboden. De elektrische- of CV-voorzieningen/-aansluitingen dienen altijd door derden te
gebeuren. Art 4.2. De voeding en de bekabeling voor de automaat en de impulsgevers zijn door de elektricien / uw diensten te voorzien. ASSA ABLOY
voorziet wel de aansluiting in de automaat. Kabelgoten worden niet door ASSA ABLOY voorzien tenzij dit vooraf is aangeven. Bekabelingschema's
worden verstuurd na opdracht.
Art 5. Verzekeringen: Speciale en extra verzekeringen, anders dan de standaard verzekeringen, kunnen op speciaal verzoek worden geleverd, maar
alleen na goedkeuring van een extra offerte.
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