Artikel 1 Montage Tegels
(legvoorwaarden Montage Service Roessink)
1. De vloer/muur moet naar het oordeel van de tegelzetter goed vlak en sterk zijn.
2. De betegelen ruimte moet bezemschoon, droog, glasdicht en vorstvrij zijn.
3. Alle te verrichten werkzaamheden aan de vloer die niet tot het leggen van de tegels
behoren moeten door de cliënt zelf zijn uitgevoerd. Dit voordat de tegelzetter gaat
leggen.
4. Op de vloeren die moeten worden gelegd onder omstandigheden of op ondergronden
die naar het oordeel van de tegelzetter onvoldoende doelmatig zijn, wordt geen
garantie gegeven. Montage Service Roessink aanvaard geen enkele
verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de ondergrond.
5. De tegelzetters moeten zonder belemmering van derden hun werk kunnen uitvoeren
ruimtes moeten vrij van obstakels zijn.
6. De tegelzetter behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin naar het oordeel van
de tegelzetter niet aan de beginvoorwaarden is voldaan het leggen van de vloer te
weigeren.
7. De legwijze en overige wensen dient door de cliënt voor aanvang werkzaamheden te
worden overlegd met de tegelzetter.
8. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de wijze van leggen zal nimmer het
factuurbedrag te boven gaan.
9. De afgesproken legdatum is een richtdatum. Exacte legdatum in overleg met cliënt.
10. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door krimpscheuren en/of werking van
ondervloer wordt niet door ons geaccepteerd.
11. De tegelzetter voert geen kitwerk uit.
12. Vloeren worden rondom niet gevoegd.
13. Afval dient door de cliënt zelf worden afgevoerd.
Artikel 2 Meerwerk
Verrekening van meerwerk vindt plaats ingeval van afwijkingen van verrekenbare
hoeveelheden.
Artikel 3 Betaling
Op de dag van afwerking tegelwerk dient cliënt aanwezig te zijn ter goedkeuring van het
tegelwerk. Betaling dient te worden gedaan na levering aan de tegelzetter en wel contant,
tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 4 Incasso
Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het na komen van verplichtingen dan zijn
bijkomende kosten voor cliënt.
Artikel 5 Aansprakelijkheid
Wordt een zichtbaar gebrek geconstateerd dan dient de cliënt binnen 8 dagen na de
levering het te melden aan de tegelzetter.
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