ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING BIJ MONTAGEWERKZAAMHEDEN GERAN
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Bij Koop heeft Opdrachtgever de
mogelijkheid te kiezen voor levering
inclusief montage. Indien Opdrachtgever
kiest voor montage monteert GERAN de
zaken bij de Opdrachtgever op een vooraf
tussen partijen overeengekomen datum.
Ten aanzien van de montage zijn de
Aanvullende
montagevoorwaarden
GERAN eveneens van toepassing.
Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat
de vereiste technische en ruimtelijke
voorzieningen, alsmede de elektrische en
overige
aansluitingen
vóór
de
afleveringsdatum gereed zijn. Voorts
draagt Opdrachtgever er zorg voor dat de
plaats van installatie en de toegang
daartoe geschikt zijn voor de installatie,
het gebruik en de doorvoer van de zaken.
Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat
alle vergunningen, ontheffingen en andere
beschikkingen die noodzakelijk zijn om het
werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.
Voor aanvang van de montage dient
Opdrachtgever bij GERAN aan te geven op
welke plaats de zaken moeten worden
gemonteerd, dan wel er voor zorg te
dragen dat een daartoe bevoegd persoon
op het moment van montage aanwezig is
die aanwijzingen ter plaatse kan geven.
Indien voor montage niet is bepaald op
welke plaats de zaken moeten worden
gemonteerd zal GERAN de zaken voor
risico van Opdrachtgever naar eigen
inzicht monteren.
Aan het einde van de montage dient
Opdrachtgever aanwezig te zijn om samen
met de monteur de oplevering te
controleren. Dit wordt vervolgens
vastgelegd op de werkbon.
het werk wordt in ieder geval als
opgeleverd beschouwd wanneer:
a.
Opdrachtgever
het
werk
mondeling dan wel schriftelijk heeft
goedgekeurd;
b.
het werk door Opdrachtgever
in
gebruik is
genomen.
Neemt
Opdrachtgever een deel van het werk in
gebruik dan wordt dat gedeelte als
opgeleverd beschouwd;
c.
GERAN schriftelijk of via e-mail
aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat
het werk is voltooid en de werkbon naar
Opdrachtgever heeft gezonden en
Opdrachtgever niet binnen de termijn
genoemd in artikel 17 van de algemene
voorwaarden van GERAN kenbaar heeft

gemaakt of het werk al dan niet is
goedgekeurd;

of per e-mail te informeren over de
klachten daarover.

6.

Keurt Opdrachtgever het werk niet goed
dan is hij verplicht dit onder opgave van
redenen schriftelijk kenbaar te maken aan
GERAN.

7.

Keurt Opdrachtgever het werk niet goed
dan zal hij GERAN in de gelegenheid
stellen het werk opnieuw op te leveren.
De bepalingen van dit artikel zijn daarop
opnieuw van toepassing.

8.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat GERAN
zijn werkzaamheden ongestoord en op
het
overeengekomen
tijdstip
kan
verrichten en dat hij bij de uitvoering van
zijn werkzaamheden de beschikking krijgt
over de benodigde voorzieningen

13. Ten aanzien van de aansprakelijkheid van
GERAN
ten
aanzien
van
de
montagewerkzaamheden verwijst GERAN
uitdrukkelijk naar artikel 15 van de
algemene voorwaarden. Tevens is GERAN
nimmer aansprakelijk voor schade aan
leidingen zowel onder- als bovengronds.
Opdrachtgever dient te allen tijde zorg te
dragen voor een klic melding voordat
GERAN montagewerkzaamheden dient uit
te voeren. Het rapport van de klic melding
dient voorafgaande aan de montage door
GERAN aan GERAN te worden overgelegd.

9.

14. GERAN verwijst hierbij voor het overige
uitdrukkelijk naar de artikelen 16 en 17
van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle
schade als gevolg van verlies, diefstal,
verbranding
of
beschadiging
van
gereedschappen, materialen en andere
zaken van GERAN die zich bevinden op de
plaats waar de werkzaamheden worden
verricht.

10. Wanneer
Opdrachtgever
zijn
verplichtingen zoals omschreven in de
vorige leden niet nakomt en daardoor
vertraging in de uitvoering van de
werkzaamheden ontstaat, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra
de planning van GERAN dit toelaat.
Daarnaast is Opdrachtgever aansprakelijk
voor
alle
daaruit
voor
GERAN
voortvloeiende schade.
11. GERAN staat ervoor in dat haar producten
voldoen aan de kwaliteit, eisen en
omschrijving zoals vermeld op de GERAN
Website en documentatie. GERAN staat in
voor de goede uitvoering overeenkomstig
de geldende garantietermijnen zoals
vermeld in artikel 16 van de algemene
voorwaarden van GERAN.
12. Indien de door GERAN gemonteerde dan
wel geplaatste producten niet voldoen
aan de kwaliteit, eisen en omschrijving
zoals vermeld op de GERAN Website dan
wel documentatie, gebruiksaanwijzing van
GERAN, dient Opdrachtgever GERAN na
de datum waarop de producten door
GERAN zijn gemonteerd dan wel geplaatst
conform artikel 17 lid 2 en artikel 17 lid 3
van de algemene voorwaarden schriftelijk
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