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 _____________________________________________________________________________ 

 Algemene voorwaarden CBW: 

 Op deze overeenkomst zijn de ‘CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels’ van toepassing. U vindt 
 deze terug op  www.cbw-erkend.nl  of vraag hiernaar  bij de verkoper. 

 Aanvullende informatie en voorwaarden  : 

 De volgende informatie en voorwaarden zijn aanvullend op de CBW voorwaarden. 

 ●  Aansprakelijkheid 

 Voor zijn niet aansprakelijk in de volgende situaties: 

 -  Bij schade en /of kosten door overmacht, zoals werkstakingen, zware 
 weersomstandigheden, die werken of transport onmogelijk maken. 

 -  Wanneer leveranciers of transporteurs niet op tijd leveren aan ons. 
 -  Wanneer er onjuiste of onvolledige gegevens aan ons zijn verstrekt. 
 -  Bij onjuist en/of ondeskundig gebruik en/of zelf reparaties zijn uitgevoerd. 

 ●  Betalingsvoorwaarden 

 Wanneer u de opdracht heeft bevestigd door het ondertekenen van deze overeenkomst ontvangt u 
 van ons een aanbetalingsfactuur van 15%. De order wordt in productie genomen zodra deze is 
 voldaan. De slottermijn dient een dag voor aanvang van de werkzaamheden / plaatsing / montage 
 te zijn voldaan en te zijn bijgeschreven op onze rekening. U ontvangt hiervoor ongeveer twee 
 weken vooraf een factuur. Voortijdse leveringen dienen per omgaande te worden voldaan. 

 ●  Exclusief aan deze overeenkomst 

 Sloopwerkzaamheden, schilder, stukadoor- en tegelwerkzaamheden. het verleggen van leidingen 
 (gas, water, elektriciteit) en schakel - wand - en contactdozen voor huishoudelijk gebruik en 
 verlichting zijn exclusief aan deze overeenkomst. 

 ●  Garantie en conformiteit 

 Voorafgaand aan de levering van uw apparatuur ontvangt u van ons een herinnering voor het 
 aanmelden van de apparatuur voor de garantie. U dient de apparatuur zelf aan te melden middels 
 de instructies die u hiervan bij uitlevering ontvangt. 

 Bij gezoete, betonnen, terrazzo of gebrande werkbladen geven wij geen enkele garantie op 
 eventuele vlekvorming. Bij hardstenen en RVS bladen en RVS spoelbakken geven wij geen garantie 
 op eventuele vlekvorming en/of krassen. Bij gebeitelde (bekapte) en gefrijnde randen bij 
 werkbladen, geven we geen garantie op eventuele vlekken. 
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 Aangezien hout een natuurproduct is, kunnen kleur en structuurverschillen optreden. Dit kan ook 
 voorkomen bij diverse toegepaste hout en fineer materialen en vormen geen reden tot reclamatie. 
 Fronten kunnen door onvoldoende ventilatie of andere omstandigheden krom trekken. De 
 toegestane kromming in de fabrieksnorm is 2.5mm per/ m1. Gelakte en gebeitste deuren kunnen 
 beschadigen bij gebruik. Hier kan geen reclamatie op volgen. 

 ●  Montage 

 Om zorg te dragen dat de montage goed verloopt, dient u zich te houden aan onderstaande 
 voorwaarden. 

 De vloer waarop uw keuken wordt gemonteerd, dient bij op maat gemaakte stollen en wanden, 
 voorafgaand aan de montage, afgewerkt te zijn met een materiaal van uw keuze. Bovendien dient 
 de afgewerkte vloer volledig vlak en waterpas opgeleverd te worden. Hoogteverschillen kunnen 
 niet gecorrigeerd worden met de wanden en of stollen, en zijn dan ook voor eigen risico. 

 Het kitwerk boven de smetplinten en/of vensterbanken en/of muur wordt niet door ons uitgevoerd. 
 Dit behoort tot schilderwerkzaamheden. 

 Muren/wanden dienen volledig vlak en te lood te zijn afgewerkt, en haaks t.o.v. elkaar te staan. 
 In wanden van gipsplaat, dient een versteviging te zijn aangebracht t.h.v. de ophangbeugels voor 
 hangkasten en/of schappen. 

 In Plafonds van gipsplaten dient voor de montage van de eilandschouw een versteviging te zijn 
 aangebracht, welke minimaal het gewicht van de schouwkap kan dragen. 

 Voor de aansluiting van de afzuigkap dient een muur of dakdoorvoer in de juiste diameter te zijn 
 aangebracht welke minimaal 55 mm uitsteekt aan de binnenzijde van de keukenruimte. Indien de 
 afstand tussen de afzuigkap en doorvoer meer dan 1.50 meter bedraagt, adviseren wij u een kanaal 
 aan te brengen van metaal of kunststof (geen PVC). 

 Alle aansluitpunten welke op de technische tekening zijn aangegeven, dienen voorafgaand aan de 
 montage op de juiste plaats te zijn aangebracht. 

 Voor al het leidingwerk is het aan te bevelen deze in de muur te frezen daar er achter diverse 
 kasten en apparatuur geen ruimte aanwezig is. Raadpleeg ons gerust, indien dit niet mogelijk is. 

 Stroompunten dienen af-gemonteerd te zijn en met een wandcontactdoos voorzien van randaarde. 
 De gasaansluiting dient te worden uitgevoerd met Gasteq/Giveg goedgekeurde gas comfoorkraan. 

 De Wateraansluiting t.b.v. de vaatwasser dient te worden uitgevoerd met Kiwa goedgekeurde 
 wasmachinekraan met keerklep en beluchter. De Koud en warmwateraansluiting t.b.v. de 
 keukenmengkraan dient te worden uitgevoerd met haakse stopkranen met zeef 10mm/ 
 3/8"aansluiting. 

 Het is aan te bevelen, de muur achter de spoelkast wit of in kleur naar keuze te maken daar er niet 
 altijd een achterwand in de spoelkast zit, of gemonteerd kan worden. 

 Tijdens de montage dient er water en gas( indien van toepassing) aanwezig te zijn in de woning. 
 Indien dit niet het geval is kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor evt. lekkages. 
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 Indien u zelf uw keuken gaat monteren, dient u er rekening mee te houden dat er bij de kasten 
 geen bevestigingsmateriaal aanwezig is en bij sommige apparaten geen kabels en of stekkers 
 worden meegeleverd. 

 Bij gas-kookplaten en fornuizen worden geen aansluitmaterialen geleverd. Bij spoelbakken geen 
 sifon. 

 Wanneer blijkt dat niet wordt voldaan aan bovengenoemde voorwaarden en dit een belemmering 
 vormt voor ons om de keuken op een juiste wijze te monteren of een risico vormt voor de veiligheid 
 van uzelf en/of onze monteurs, kunnen wij niet met de montage starten. Tevens zullen wij dan de 
 kosten van de montage afspraak en of verloren uren en kilometers in rekening brengen. 

 ●  Oplevering 

 Bij de oplevering van uw keuken dient u aanwezig te zijn. In aanwezigheid van u en de monteur 
 wordt de keuken middels een opleverformulier opgeleverd. Mocht u niet aanwezig zijn bij de 
 oplevering valt de periode die verstrijkt tot er wel opgeleverd kan worden onder uw eigen 
 verantwoordelijkheid en is Peter Ouderland Keukens niet aansprakelijk. 

 ●  Privacyverklaring 

 U vindt de privacyverklaring terug op onze website. 
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