Inmeet- en Montage voorwaarden
Aandachtspunten en voorwaarden voor digitaal inmeten, kozijnen monteren en / of montage
binnendeuren.
Op alle overeenkomsten, opdrachten en / of bestellingen zijn onze Algemene Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden van toepassing. Welke zijn gedeponeerd bij KvK onder nr. 67500870 welke op
verzoek kosteloos kunnen worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens op onze website
www.findoor.nl beschikbaar.
Onze werkvolgorde in het kort:
Nadat wij een opdracht hebben ontvangen volgen de volgende stappen:
1. U ontvangt van ons een orderbevestiging met de verwachte levertermijn.
2. Wij zullen diverse informatie bij u opvragen waaronder de plattegrond van het werkadres.
3. Op basis van deze informatie zenden wij u een deurstaat toe welke wij u verzoeken te
controleren en goed te keuren.
4. Indien deze akkoord is ontvangt u bij wijzigingen die invloed hebben op het bestelde een
nieuwe orderbevestiging.
5. Wij zullen u vragen om een aanbetaling te doen. Zodra deze ontvangen is zullen wij:
6. een afspraak plannen om de deuren te komen inmeten en (indien van toepassing) de
fresingen in de kozijnen te doen. NB. In het geval dat Findoor ook de kozijnen mag leveren,
plaatsen we deze eerst en vervolgens zullen de deuren worden ingemeten.
7. Na inmeten gaan de meetgegevens naar productie welke de deuren zal gaan produceren.
8. Vervolgens zal een afspraak gemaakt worden voor de montage. Op de dag van montage
worden de deuren bezorgd, gemonteerd en eventueel voorzien van deurbeslag (mits door
ons geleverd).
9. Na afloop van montage worden de deuren een voor een nagelopen met de opdrachtgever en
wordt het formulier “Oplevering” ingevuld en ondertekend. Eventuele opleverpunten zullen
z.s.m. afgewikkeld worden voor een tevreden klant!
Digitaal inmeten en inkrozen
Op dag van inmeten, dient aan onderstaande regels te zijn voldaan:
• De door ons gestuurde deurenstaat is door u gecontroleerd en goedgekeurd.
• Er is iemand aanwezig bij de opdrachtgever op het afgesproken tijdstip. De monteur belt
indien afgesproken 30 min. voor aankomst.
• De woning is wind en waterdicht.
• De afgewerkte vloer is aanwezig (minimaal een smeervloer).
Indien er alleen een smeervloer aanwezig is, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de
deurlengte.
• De woning/verdieping dient geheel vrij toegankelijk te zijn. Dit houdt in dat er een degelijke
trap naar de verdiepingen is en in de weg staande obstakels (steigers bijvoorbeeld)
verwijderd of weggezet zijn.
• Bij taatsdeuren dient het stucwerk gereed te zijn en de afwerkvloer aanwezig.

•
•
•

•

Alle kozijnen dienen geplaatst te zijn en vrij te zijn van stucafval, schroeven, kabels of andere
obstakels. NB. Indien er stalen schroeven, bussen of pluggen ter plaatse van de inkrozingen
(fresingen) in het kozijn zitten, kan dit leiden tot meerwerk welke zullen worden doorbelast.
Bij renovatie dienen alle scharnieren en sluitplaten te zijn verwijderd en eventueel te zijn
dichtgezet.
Electra dient in redelijke nabijheid beschikbaar te zijn.
Na inkrozen wordt de woning/verdieping veegschoon achtergelaten, i.v.m. inkrozen kan er
stof ontstaan. NB. Wij kunnen geen enkele verantwoording nemen voor vrijgekomen stof
door frezen van inkrozingen e.d.

Montage kozijnen
(Aanvulling op digitaal inmeten en inkrozen)
•
•
•
•
•

Afmetingen sparingen zijn volgens opgave.
NB. Indien dit niet het geval is zullen wij de verloren uren in rekening brengen.
Indien er geen smeervloer of verdiepingshoge deuren aanwezig zijn, moeten we later
terugkomen voor het inmeten van de deuren. In dit geval zullen wij de extra uren in rekening
brengen.
Na het plaatsen van verdekte kozijnen volgt het afwerken volgens de voorschriften.
Let op! Geen stalen stucstop ter hoogte van dagschoot.
Schuifdeur kozijnen afwerken volgens voorschriften (voor opdrachtgever);
Alle kozijnen worden geleverd in grondverf en dienen nog te worden afgelakt, mits anders
besproken.

Montage deuren
Op dag van montage dient aan onderstaande regels te zijn voldaan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is iemand aanwezig bij de opdrachtgever op het afgesproken tijdstip. De monteur belt
indien afgesproken 30 min. voor aankomst.
De woning/verdieping dient geheel vrij toegankelijk te zijn.
Stucwerk is gereed en vochthuishouding is in orde (relatieve luchtvochtigheid 40-60 %) .
Temperatuur is tussen de 14 en 20 graden.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor evt. verticaal transport en voldoende
parkeergelegenheid binnen een straal van 20 meter.
Vaste trappen naar verdiepingen zijn aanwezig.
Electra dient in redelijke nabijheid beschikbaar te zijn.
Schuifdeuren worden uitsluitend gemonteerd indien rail door Findoor geleverd.
Sluitpot t.b.v. dubbele deur wordt niet door Findoor in de vloer geboord.
Glas wordt los in de deur geleverd en moet nog worden gekit, tenzij anders vermeld.
Deurgarnituur wordt alleen gemonteerd indien door Findoor geleverd.
Voor hang- en sluitwerk geldt de fabrieksgarantie van 1 jaar.
Bij montage van taatsdeuren boren onze monteurs met zorgvuldigheid in vloer en plafond.
Toch kan het voorkomen dat er een tegel of stucwerk beschadigd, wij zijn hiervoor niet
aansprakelijk.
Het aanlopen van deuren tegen plinten, architraven, plafond of vloer valt niet onder onze
verantwoordelijkheid.

•
•

Na montage wordt de woning/verdieping veegschoon achter gelaten.
Wanneer de montage gereed is, is de opdrachtgever aanwezig om alle deuren mee na te
lopen. Vervolgens zal een opleveringsformulier worden ingevuld en ondertekend. Indien er
niemand is om deze controle mee uit te voeren zullen wij de oplevering als akkoord
beoordelen.

Indien op de dag van inmeten of monteren niet aan een van bovenstaande punten is voldaan,
behouden we ons het recht de verloren uren in rekening te brengen.
Nog vragen of opmerkingen?
We horen het graag via 085-0202070 of info@Findoor.nl.

