Beste klant,
Om de prijzen inclusief montage te kunnen hanteren zoals die op de site staan vermeld gelden de
volgende voorwaarden:
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De bouwlocatie dient goed bereikbaar en voor zover mogelijk reeds leeg te zijn.
De montage bevat tevens het aansluiten van de omvormer op de Zonneveranda, tenzij de
door u gewenste locatie voor de omvormer het niet mogelijk maakt voor onze aannemer om
die aansluiting te realiseren op de dag van montage. In dat geval kunt u deze verbinding
laten uitvoeren door uw elektricien. Wij zullen dan wel alle benodigde kabels en connectoren
leveren om die verbinding te maken.
Het aansluiten van de omvormer in de meterkast wordt niet door ons gedaan, hiervoor kunt
u zelf uw eigen elektricien inschakelen of wij kunnen een gecertificeerde elektricien
verzorgen tegen meerprijs. Graag informeren wij u van te voren over de mogelijke kosten.
Deze zijn per huis en meterkast verschillend.
Stroomkabels onder het maaiveld, mantelbuizen en aanleg daarvan zijn niet in de genoemde
prijs opgenomen. Om die reden zal de aansluiting van de Zonnepergola op de omvormer
veelal door uw elektricien worden gedaan. De Zonnepergola staat immers meestal vrijstaand
op het erf.
Elektra en water dient op de bouwlocatie aanwezig te zijn.
Gemeentelijke kosten en eventuele bouwleges zijn niet inbegrepen in de genoemde prijs.
Afvoer overtollige bestrating / bosschages zijn in deze niet opgenomen.
Herbestrating van de bouwlocatie is in deze niet opgenomen.
Aansluiten van de Hemel Water Afvoer op het riool is in deze niet opgenomen.
Constructieve aanpassingen aan de bestaande gevel zijn in de afgegeven prijzen niet
opgenomen.
Indien onze aannemer uw gevel bouwkundig niet geschikt acht om de Zonneveranda aan te
monteren zijn wij hier niet toe verplicht. Indien bouwkundige aanpassingen noodzakelijk zijn
kunnen deze tegen meerprijs worden uitgevoerd. Indien u deze aanpassing niet wenselijk
acht kunt u uw opdracht annuleren met volledige restitutie van de door u betaalde som.
In praktijk is het merendeel van de gevels in Nederland zeer geschikt voor de montage van
een Zonneveranda en kan dit zonder meerkosten uitgevoerd worden voor de genoemde
prijzen.
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