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LEVERINGSVOORWAARDEN
Prijzen:

alle vermelde prijzen zijn in euro's en exclusief btw.
Offerte zijn prijsvast gedurende 1 maand na offerte datum.
Tussentijdse prijswijzigingen van de te gebruiken grondstoffen of diensten zullen bij het
aangaan van een overeenkomst na de hierboven gestelde termijn al dan niet aan u worden
doorberekend alvorens de hoofdsom van de overeenkomst zal worden bepaald.
niet in de prijs inbegrepen zijn (tenzij uitdrukkelijk vermeld)
-Proeven en /of sterkte berekeningen.
-Bemonstering.
-Het aanbrengen of verwijderen van bouwkundige voorzieningen.
-Steigers, hoogwerkers en kraan werkzaamheden.

engineering:

de prijs voor de Engineering is in deze inbegrepen en is opgebouwd uit 3 fasen.
Fase A: het maken van overzichts en detail tekeningen
Fase B: de tekening wordt éénmalig gewijzigd na controle door opdrachtgever
Fase C: het maken van de produktie tekeningen na uw schriftelijke goedkeuring
toelichting op fase B
in deze offerte is rekening gehouden met 1 wijzigingsronde, mochten er echter meerdere
wijzigingen komen dan zijn wij genoodzaakt deze in rekening te brengen. Ook wijzigingen
van het oorspronkelijke ontwerp welke aan de hand van de versterekte gevens niet konden
worden voorzien zullen bij u als meerwerk in rekening worden gebracht.

detail wijziging

Hoscon behoud zich het recht voor kleine wijzigingen, die niet van invloed zijn op het uiterlijk,
te kunnen aanbrengen in de uitvoering van haar producten in afwijking van de
productomschrijving, bestek en/of tekeningen.

berekeningen

statische berekeningen worden niet standaard meegeleverd en zijn derhalve ook niet in de
prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.
Indien gewenst kunnen wij u hiervan een prijsopgave doen toekomen.
in het kader van de NEN-EN 1090- wordt in bovenstaand geval voor de constructieve
kenmerken geen prestatie bepaald (NPD)en ligt de controle/ verantwoording hiervan bij de
hoofdconstructuer van het project

Productie:

voor het produceren van onze produkten houden wij ons het recht voor om gebruik te maken
van de diensten van derden doch waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft.

oppervlakte
behandeling:

Bij thermisch verzinkte onderdelen worden daar waar nodig in de constructie
zinkuitloopgaten aan gebracht.
Bij thermisch verzinken is het niet uit te sluiten dat er blijvende vervorming optreed.

montage:

De montage plaats dient goed bereikbaar te zijn en de aangrenzende vloeren en of wanden
moeten vrij zijn van opstakels.
Hoscon zal zorg dragen dat de de plaats van montage wordt achter gelaten zoals deze is
aangetroffen.
Vertikaal transport tbv het lossen en monteren van de onderdelen is voor rekening van de
opdrachtgever, ook dient deze er voor zorg te dragen dat de aanvoerroute en de plaats van
montage schoon en bereikbaar is.
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voor het boren in de vloeren en wanden maken wij gebruik van gewone betonboren. Mocht
het onmogelijk zijn om deze gaten te boren vanwegen aanwezig betonijzer of
wapeningsstaal, dan zal de aannamer kostenloos een diamantboor ter beschikking stellen, al
dan niet door ons te bedienen om alsnog de gaten te boren.
Eventueel hak en metselwerk is voor rekening van de opdrachtgever.
Tijdens transport en montage van de door ons geleverde onderdelen kan er schade ontstaan
aan onze produkten en aan wanden waar langs de onderdelen aangevoerd/ gemonteerd
worden. De schade welke ontstaat aan de door ons geleverde onderdelen zullen wij in het
werk herstellen, voor schade aan wanden nemen wij geen aansprakelijkheid tenzij er sprake
is van aantoonbare onzorgvuldigheid door onze monteurs.
montage zal plaats vinden onder de voorwaarde dat alle hieraan voorafgaande betalings
termijnen zijn voldaan en op onze rekening zijn bijgeschreven.
werktijden tbv
montage
werkzaamheden

indien opdrachtgever ons verplicht om montage werkzaamheden te verrichten buiten het
normale dagvenster (van 6:00 tot 18:00) dan geldt hiervoor een aangepast tarief. De
gewerkte uren in het verschoven dagvenster zullen op nacalculatie worden berekend.
de vergoeding bedraagt € 80,- per uur per werknemer. reiskosten en overblijf kosten zijn
hierin inbegrepen.

levering:

De gewenste leverdata zullen bij opdracht in overleg bij benadering worden vastgesteld

uitstel van levering

opdrachten of onderdelen van opdrachten waarvan op uw verzoek de montage/levering
wordt uitgesteld, worden uiterlijk één maand na vastgestelde termijn en/of eerste
oproepdatum gefactureerd.

Stagnatie

De kosten van stagnatie tijdens imeten en montage werkzaamheden, veroorzaakt door
derden, kunnen in de vorm van wachturen worden doorberekend.

betaling termijnen:

De termijnen zoals vermeld in onze offerte blijven onverminderd van kracht tenzij bij het
sluiten van de overeenkomst anders is overeen gekomen.

4e termijn bij
oplevering

de door Hoscon gemonteerde onderdelen dienen binnen 1 week na het greed komen van de
montage door u aan ons opgeleverd te worden, eventuele mankementen en of
beschadegingen zullen dan door ons verholpen worden.
beschadegingen welke optreden na de oplevering aan Hoscon vallen niet binnen de met
Hoscon gesloten overeenkomst, en zullen dan ook alleen op basis van nacalculatie worden
verholpen.

betalingsconditie:

uiterlijk binnen 30 dagen na factuur-datum
de montage vangt pas aan nadat de 1e en 2e termijn zijn voldaan.
Bij overschrijding van de betalingstermijn met 30 dagen behouden wij ons het recht voor om
de resterende werkzaamheden op te schorten totdat deze zijn voldaan.

garanties:

afwijkendt van de metaalunie voorwaarden geven wij standaard de volgende garanties
5 jaar op niet bewegende thermisch verzinkte/ gepoedercoate delen.
1 jaar op bewegende thermisch verzinkte delen.
5 jaar op Roestvaststalen onderdelen.
een garantie certificaat kan op verzoek worden toegezonden.
Indien er een langere garantie termijn gewenst is dient deze voorafgaand aan het sluiten van
een overeekomst kenbaar gemaakt te worden.
Het achteraf afdwingen van een langere garantie termijn kan extra kosten met zich mee
brengen.

voorwaarden:

Aanvaarding van deze opdracht in overleg en passend binnen onze planning
Alle opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de Metaal-Unie voorwaarden
gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam .
Indien deze voorwaarden niet bij u bekend zijn zullen wij u deze op uw verzoek geheel
kostenloos ter beschikking stellen.
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