Niet opgenomen
Onderstaande voorzieningen en werkzaamheden zijn niet opgenomen in al onze aanbiedingen,
Maar kunnen mogelijk zodanig van belang zijn dat wij deze afzonderlijke vermelden.

• Huur van een hoogwerker en/of steiger voor de benodigde werkzaamheden.
• Kosten voor gebruik van bouwplaats voorzieningen bestaande uit; schaft- was- kleedruimten en
toiletten.
• Kosten voor gebruik van afvalcontainers en het (milieuvriendelijk) afvoeren van afval.
• Verbruikskosten van electriciteit en water op de bouwplaats.
• Het leveren, beschikbaar stellen en installeren van elektrische bouwkasten en werkverlichting.
• Het aanbrengen van sparingen in de fundatie, daken, wanden en vloeren, alsmede de uitvoering
van boringen met een diameter >20mm of een lengte > dan 400mm.
• Het leveren en aanbrengen van afdichtende kabel- en buisdoorvoeringen in de fundatie,
daken, wanden en vloeren.
• Het brandwerend afdichten van sparingen en doorvoeren.
• Het aanbrengen van sparingen en doorvoeren.
• Het leveren en aanbrengen van de benodigde mantelbuizen, poorten en autolaadpalen.
• Overige hak-, breek-, graaf of herstelwerkzaamheden, alsmede alle andere bouwkundige
voorzieningen en werkzaamheden.
•Kosten voor graaf- en bestratingswerkzaamheden.
• Het installeren en aansluitenvan door derden te leveren apparatuur.
• Overige elektrische voorzieningen welke niet in de eerder vermelde bestekgegevens of de eerder
vermelde projectgegevens of deze omschrijving vermeld zijn.
• Alles reeds genoemde “niet” inbegrepen voorzieningen in deze omschrijving.

Voorwaarden
Offerteprijzen,geldigheid en levertijd(en)
Alle genoemde bedragen zijn netto en exclusief BTW.
De offerte is geheel vrijblijvend en vervalt 1 maand na offertedatum doormiddel van tijdsverloop.
Levertijden worden in overleg met u bepaald na schriftelijke opdracht verstrekking.
Mogelijk kunnen na dagtekening van deze offerte wijzegingen en/of aanvullingen op deze aanbieding
van toepassing zijn. Hieruit volgende prijsconsequenties worden met u verrekend.

Materiaalprijsstijgingen
In verband met de voortdurende stijging van prijzen voor grondstoffen, waaronder koper en staal,
zijn we genoodzaakt prijsverhogingen aan u door te berekenen. Voor verschillende grondstoffen
gelden dagprijzen en daarom hanteren wij voor de verrekening het prijsverschil tussen het prijspeil
van deze aanbieding en het moment van leveren.

CAR verzekering en vertraging ten gevolgen van dieftal
Regelmatig worden we helaas geconfronteerd met diefstal op een project. We accepteren geen
aansprakelijkheid vanwege het niet tijdig kunnen opleveren als gevolg van diefstal of vernieling van
onze installaties.
Verder gaan we er vanuit dat u als opdrachtgever een CAR verzekering heeft gesloten waarin onze
schade als gevolg van diefstal of vernieling is meeverzekerd.

Garantie en aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid vervalt volgens de leveringsvoorwaarden door verloop van 6 maanden na
oplevering of ingebruikname.
Indien binnen de garantietermijn door derden werkzaamheden worden uitgevoerd aan
installatiedelen of systemen vervalt hiervoor de garantie.
EMV Elektrotechniek zal hierbij geen verantwoording accepteren voor het onvoldoenden of niet
goed functioneren van de installatie.

Betalingen
Uw betalingen
talingen dienen te worden voldaa
voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
30 % bij start werkzaamheden.
70 % bij gereed werkzaamheden.

Werktijden
Aanbiedingen zijn gebaseerd op de een ongehinderdevoortgang van de werkzaamheden.Indien
stagnatie optreedt, door oorzaken buiten onze schuld om, zullen wij hierover contact opnemen. Alle
werkzaamheden
heden worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren op normale werkdagen. Indien dit
niet mogelijk is zijn onze gebruikelijke toeslagen van toepassing, welke extra in rek
rekening worden
gebracht.
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