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Gefeliciteerd met uw aankoop! U heeft ervoor gekozen om de montage van uw 
veranda uit te besteden tegen een aangenomen prijs aan de monteurs welke 
voor Verandakopen.nl zijn geselecteerd.  

Om u zo lang mogelijk probleemloos te kunnen laten genieten van uw aankoop 
zijn er met betrekking tot de opdracht en de montagelocatie de volgende 
belangrijke voorwaarden opgesteld: 

 
Verplichtingen van de koper 
 
Voor de volgende punten dient de koper te zorgen: 

1. Voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, goedkeuringen (zoals 
vergunningen, ontheffingen, e.d.) 

2. De monteur(s) kan op de overeengekomen data en tijden toegang krijgen tot de werklocatie. 
3. De werklocatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheid)eisen. 
4. De monteur(s) op de werklocatie kunnen beschikken over aansluitmogelijkheden voor 

elektriciteit en water. De kosten hiervan zijn voor de rekening van de koper. 
5. Verloren arbeidsuren als gevolg van water of stroomuitval zijn  
6. De monteur(s) dient vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te worden gesteld 

van de exacte ligging van kabels, leidingen e.d. op de werklocatie, montage zal plaats vinden 
voor risico van de koper. Monteur(s) kan niet aansprakelijk worden gesteld indien schade aan 
leidingen of kabels is ontstaan tijdens fundatiewerkzaamheden. 

7. De monteur(s) sluit geen duurzame 230volt verbindingen aan, hiervoor dient de koper een 
elektricien in te schakelen. Ook worden (bestaande) kabels niet verlengt. 

8. Het straatwerk wordt niet gesloten door de monteur(s), hiervoor dient de koper een 
stratenmaker in te schakelen. 

9. De werklocatie is in zodanige staat dat de monteur(s) ongehinderd zijn werkzaamheden kan 
verrichten c.q. voorzetten. 

10. De monteur(s) zal de door de koper verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen, en alleen 
aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de montage. 

11. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de monteur(s) 
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de koper 
wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging 
en/ of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die 
hieruit voorvloeien zijn voor rekening en risico van de koper. 

12. Mocht de monteur(s) ongewild de werkzaamheden moeten staken, zijn de verloren 
werkuren kosten voor de opdrachtgever. 

 
Levering, (op)leveringstermijnen 
 

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen dienen te worden beschouwen als verwachte 
termijnen. Indien de monteur(s) de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient 
hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijk 
termijn wordt gegund om zijn (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen. 

2. De monteur(s) is gerechtigd tot c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, 
waarbij iedere deellevering/ deelprestatie periodiek kan worden gefactureerd. 

3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de koper op het moment van 
levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: op 
het moment waarop de materialen op de werklocatie aankomen en feitelijk ter beschikking 
staan van de koper. 
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4. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk c.q. de overeengekomen levering 
van zaken wordt vertraagd doordat: 

• De monteur (s) niet tijdig alle noodzakelijke gegevens van de koper heeft ontvangen; 

• De monteur (s) niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de 
wederpartij heeft ontvangen; 

• Er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de koper komen; 
heeft de monteur(s) recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn. 

 
Meer- en minderwerk 
 

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle verzoeken van de klant of noodzakelijkerwijs uit het 
werk voortvloeiend extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de 
offerte/ aankoop. 

2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen de verkoper en koper overeengekomen te 
worden. 

3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij eindafrekening. 
 
Oplevering en goedkeuring 
 

1. De monteur(s) is verplicht de koper mede te delen dat het overeengekomen werk is afgerond 
en het resultaat van de werkzaamheden gebruiksklaar is. 

2. De monteur(s) laten het afval achter tenzij, anders overeengekomen. 
3. Het werk wordt geacht conform de overeenkomt te zijn opgeleverd, indien de koper het 

resultaat van de werkzaamheden heeft gecontroleerd en de opleverbon voor goedkeuring 
heeft ondertekend. 

 
Klachten 
 

1. De koper is verplicht de geleverde zaken na ontvangt direct te controleren en eventuele 
zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkelingen in aantallen binnen 24uur 
schriftelijk te vermelden aan de verkoper.  

2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienden direct na ontdekking – doch 
uiterlijk binnen 48uur schriftelijk te worden vermeld aan de verkoper. 

3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de koper niet. 
4. De monteur(s)/ verkoper dient de koper in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit 

kader alle voor de klacht relevante informatie aan de gebruiker te verstrekken. Indien het 
noodzakelijk is dat de monteur(s) ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan 
verbonden kosten voor rekening en risico van de koper, tenzij de klacht achteraf gegrond 
blijkt te zijn. 

Garanties 
 

1. Voor de verkochte en geleverde goederen met fabrieks-,importeurs- of groothandelsgarantie 
gelden slechts de door deze leveranciers en producenten gestelde garantiebepalingen. Op 
het product dakleer en montage van dakleer is geen garantie van toepassing. Hout is een na-
tuurproduct met een 
bepaalde werking. Gevolgen van de werking van hout vallen niet onder enige garantierege-
lingen. Vuren- en grenenhouten producten dienen met (de juiste) beits behandeld en onder-
houden te worden, ook als het product is geïmpregneerd (binnen max 6mnd na levering beit-
sen doch beter is zo spoedig mogelijk na opbouwen) en/of gecoat. Indien deze producten  
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2. niet juist zijn behandeld vervalt de garantie op het product. Bij houten producten kan (re-
gen)water op naden en verbindingen doorslaan naar binnen toe. Dit doorslaan van vocht valt 
niet onder enige garantieregelingen. Aluminium heeft een doorbuigingstolerantie van maxi-
maal 12mm. Doorbuigingen binnen deze tolerantie vallen niet onder enige garantieregelin-
gen. Gevolgen van natuurlijke verzakkingen en inklinken van de ondergrond vallen niet onder 
enige garantieregeling. Schade of gebreken als gevolg van natuur(geweld) vallen niet onder 
enige garantieregelingen.  

3. Muuraansluitingen kunnen na verloop van tijd mogelijk lekkage geven. Dit valt niet onder de 
garantie 

4. De (commerciële en/of wettelijke) garantie (ook gedurende de hiervoor genoemde meldter-
mijn) is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaar-
lozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, 
het niet naleven van de gebruiksinstructies of de handleiding, aanpassingen of wijzigingen 
aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect 
gebruik. 
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