Vodavi, always connecting with vision

Algemene installatie-, verkoop- en leveringsvoorwaarden
Op alle leveringen en diensten van Vodavi bv zijn de Techniek Nederland ‘Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende
Bedrijven (ALIB) 2007’ en ‘Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC) 2016’ van
toepassing. Naast deze algemene leveringsvoorwaarden zijn tevens de onderstaande aanvullende installatie-, verkoopen leveringsvoorwaarden van toepassing.
Geldigheidsduur
De geldigheidsduur van de offerte is dertig dagen na dagtekening.
Garantie
De garantie geldt voor twaalf maanden na oplevering en/of ingebruikname van de installatie. Indien binnen de
garantietermijn door derden werkzaamheden worden uitgevoerd aan de installatie, vervalt meteen de garantie van de
installatie en stellen wij met nadruk dat wij ook niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor het goed verder goed
functioneren van de installatie. Voor geleverde materialen gelden de fabrieksgarantiebepalingen.
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tot de werkzaamheden behoren, tenzij in de offerte anders vermeld
hak, breek- en timmerwerkzaamheden, herstel- en schilderwerkzaamheden
graaf-, frees- en betonboorwerkzaamheden
openen en sluiten (systeem)plafonds
ledig buisleiding- en leidingslijstnetwerk
kabelgootnetwerk, ledige mantelbuisverbindingen en kabelnetwerk met gecodeerde kabeluiteinden
bekabeling voor de aan te leggen installatie.

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden binnen een aaneengesloten periode verricht op werkdagen van maandag tot en met vrijdag
tussen 7.00-17.00 uur. Uiteraard kan in overleg hiervan afgeweken worden. De werkzaamheden zullen zodanig worden
uitgevoerd, dat eventuele overlast tot een minimum wordt beperkt. Tevens zullen onze medewerkers de werkplek
opgeruimd achterlaten.
Levertijd en prijsstelling
De aanvang van de werkzaamheden zal in overleg plaatsvinden na schriftelijke opdracht.
De genoemde prijs is voor franco levering bij een ononderbroken montage, exclusief omzetbelasting en geldt voor
normale werktijden. Wijzigingen en aanvullingen van het geoffreerde, kunnen kostenverhogend werken.
Betalingsvoorstel
1e termijn
10% te voldoen bij opdrachtverstrekking
2e termijn
40% te voldoen bij aanvang werkzaamheden
3e termijn
25% te voldoen bij 50% werkzaamheden gereed
4e termijn
15% te voldoen bij 75% werkzaamheden gereed
5e termijn
10% te voldoen bij werk gereed
Betaling 1e termijn voldoen vóór aanvang van de werkzaamheden, de overige termijnen uiterlijk te voldoen binnen
dertig dagen na factuurdatum.
Wachturen
Wachturen die ontstaan door derden of niet aanwezig zijn van sleutelhouders na afspraak, zullen door ons verrekend
worden tegen een uurtarief van € 65,00 p.p.
KPN infrastructuur, CAI- en NUTS-aansluitingen
Kosten met betrekking tot aansluiten of muteren van genoemde voorzieningen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Vodavi bv zal hierin slechts kunnen bemiddelen.
Eigendomsvoorbehoud
Vodavi bv behoudt zich het eigendomsrecht voor, bij het niet nakomen van de overeengekomen betalingsverplichtingen
door geadresseerde/opdrachtgever voor alle geleverde producten en diensten.
Vertrouwelijk
De inhoud van deze aanbieding is eigendom van Vodavi bv. Het is niet toegestaan deze informatie aan te wenden voor
derden in de vorm van tekst, schema’s en tabellen, tekeningen of illustraties of het kopiëren hiervan of anders te
gebruiken dan voor interne evaluatie, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door Vodavi bv.
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