ALGEMENE VOORWAARDEN M.B.T. DE PLAATSING VAN UW HAARD
1 Levering:
1.1.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt "af magazijn" geleverd of verzonden. Opslag van goederen vindt plaats voor rekening en
risico van SCHOUWENPALEIS
1.2. SCHOUWENPALEIS behoud het recht extra kosten in rekening te brengen als transport op anders dan normaliter wijze plaats moet
vinden.
1.3. Alle risico’s ter zake van door SCHOUWENPALEIS afgeleverde goederen gaan over op de wederpartij op het moment van levering. Tot op
het moment van betaling zijn goederen eigendom van SCHOUWENPALEIS en behoudt SCHOUWENPALEIS het recht de goederen op elk
moment middels een aangetekende brief op te eisen en op te halen.
1.1. De overeengekomen levertijd gaat in nadat alle voor correcte levering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van SCHOUWENPALEIS en
nadat de aanbetaling, indien en voor zover deze vóór uitvoering van de opdracht dient te geschieden, door SCHOUWENPALEIS is ontvangen.
1.2. Overschrijding van een opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren of de betaling van de
goederen te weigeren en zal tussen partijen niet kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid van SCHOUWENPALEIS jegens de wederpartij of
derden.
1.3. Overschrijding van de levertijd door toedoen van de wederpartij verlengt de overeengekomen levertijd met minimaal vier weken, zonder
dat de wederpartij aan deze opschorting enige aanspraak op schadevergoeding of ontbinding zal kunnen ontlenen.
1.4. Indien een overeenkomst betrekking heeft op meerdere goederen, kan de levering ook in gedeelten plaatsvinden. Bij gedeeltelijke
levering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen, als of betrof het een afzonderlijke transactie.
1.5. Overmacht, waaronder onder meer begrepen stakingen, materiaalgebrek, transportproblemen en andere feitelijke belemmeringen
schorten de verplichting van SCHOUWENPALEIS tot levering op zolang deze overmachtssituatie duurt en zullen voor de wederpartij geen
grond op kunnen leveren voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
1.9. Bij installatie van de haard welke, in opdracht van de afnemer, in 2 x plaats moet vinden zal het SCHOUWENPALEIS € 100,00 extra kosten
in rekening brengen.
2 Plaatsing:
2.1. SCHOUWENPALEIS is niet aansprakelijk voor onvoorziene obstakels tijdens de plaatsing.
2.2. Rookkanalen die tijdens de plaatsing kleiner zijn dan ingeschat tijdens het opmaken van de opdrachtbevestiging kunnen, in overleg met
de wederpartij, door het SCHOUWENPALEIS tegen uurtarief worden aangepast.
2.3 SCHOUWENPALEIS zal opengebroken rookkanalen ten alle tijden weer dichtmaken. Het herstellen van de wand, stukwerk, verf of
sauswerk komt voor rekening van de wederpartij en valt niet op het SCHOUWENPALEIS te verhalen.
2.4 Schouwenpaleis is niet verantwoordelijk wanneer er tijdens boringwerkzaamheden, hetzij door muren, verdiepingsvloeren of daken,
leidingen beschadigd worden. Herstelwerkzaamheden, welke nodig zijn om de beschadiging(en) te herstellen, zijn voor rekening van de
wederpartij.
2.5 Prijsverhogingen zullen ten alle tijden worden doorberekend aan de wederpartij.
3 Garantie:
3.1. Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld
en vrij zijn van welke gebreken ook. Opdrachtnemer garandeert zes maanden na oplevering de goede werking van de door haar aangelegde
installaties voor zover het niet functioneren een rechtstreeks gevolg is van gebreken in de uitvoering alsmede voor zover opdrachtnemer het
ontwerp zelf heeft gemaakt.
3.2. Voor nieuwe kachels is de garantie van opdrachtnemer beperkt tot de garantie die haar leverancier verleent. De garantie geldt voor het
casco van de kachel. Materiaal dat aan slijtage, breuk of oververhitting onderhevig is zoals glas, koord, emaille, ventilatoren en het
binnenwerk van een kachel is uitgesloten van garantie. Bij (natuur)stenen producten zoals schouwen dient bij levering van de goederen
onmiddellijk een controle op eventuele gebreken plaats te vinden en dient per omgaande opdrachtnemer op de hoogte gesteld te worden.
3.3 Het door opdrachtnemer bij betaling verschafte betalingsbewijs geldt tevens als garantiebewijs.
3.4. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan a.g.v. onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de
zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. De garantie vervalt indien geen of onvoldoende
periodiek (jaarlijks) onderhoud verricht is.
3.5. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de
regeling van productaansprakelijkheid, dan is opdrachtnemer in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.
3.6. Er kan slechts aanspraak gemaakt worden op garantie indien afnemer volledig aan de betalingsverplichting voldaan heeft. De genoemde
garantie is slechts van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient
opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die
daaraan gesteld worden.

