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Ondergrond dient druk- en trek-vast te zijn, vrij van vervuiling droog en blijvend droog.
Omgevingstemperatuur minimaal 15ºC en maximaal 25ºC, met een luchtvochtigheid
tussen 40% en 80% Vloerverwarming moet minimaal 48 uur voor aanvang uitstaan.
Werknemer/ verwerkers van KWARTS vloeren is bevoegd om werkzaamheden uit te stellen,
wanneer het niet verstandig is om verdere werkzaamheden te verrichten.
Ondergrond moet vrij zijn van oude vloerbedekking en meubilair. Mits anders afgesproken.
Kosten verkregen door veroorzaakt schade door huisdieren worden aan u doorberekend.
Inbraak- en brandmelders moeten uit staan. Bij het afgaan van een melder(s), is de
opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor het daaruit vloeiende kosten.
Er wordt vanuit gegaan, dat elektriciteit en (leiding)water voor handen zijn.
Kosten voor parkeren, tolwegen of pont worden doorberekend naar de klant.
Is de te bewerken oppervlakte kleiner dan 20 m², dan wordt er een toeslag gerekend van 25 %
Werk dat verricht wordt in het weekend of in de avonduren krijgen een toeslag.
Zaterdagen en avonduren kennen een toeslag van 25 %; zondag een toeslag van 50 %.
Aangegeven prijzen zijn gebaseerd op een maximale laagdikte van 5mm.,
bij het toepassen van een dikkere laag kent meerkosten, dit zal met u worden besproken.
24 uur voor aanvang is het niet meer mogelijk de werkzaamheden te annuleren.
Wilt u dit toch, dan zal 20 % van het factuur aan u worden doorberekend.
Betaling van het factuur dient te geschieden binnen 14 dagen. Mits anders overeen gekomen.
Een aanneemsom dat hoger is dan exclusief BTW € 1.000,- wordt een aanbetaling gevraagd
van 40%, voordat de werkzaamheden worden gestart. Door het voldoen van de aanbetalen,
gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en verwerking voorwaarden van KWARTS vloeren.
KWARTS vloeren zijn opgebouwd uit gerecyclede grondstoffen en kleurstoffen, hebben als basis
een cement binding. Daardoor kunnen er oneffenheden, luchtbelletjes en scheurtjes in de vloer ontstaan.
Wat aangeeft, dat een natuur product is, dat bij gebruik alleen maar mooier wordt.
Er wordt getracht de gewenste kleur te realiseren wat uitgekozen is, doch KWARTS vloeren is
een cementgebonden product met recyclede toeslagstoffen en kan door wisselende drogingen
iets afwijken van kleur, dan het verstrekte kleurenpaneel.
Een KWARTS vloer die behandeld is met één ultra matte lak is voller van kleur en vuil afstotend,
maar niet water dicht. Om het waterafstotend te krijgen is twee ultra matte lak behandeling nodig.
Voor volledige waterdichtheid is 3 lagen ultra matte lak vereist, dit beïnvloed wel zijn structuur.
De algemene voorwaarden en verwerking voorwaarden van KWARTS vloeren zijn van kracht,
deze kunt u van de site (www.kwartsvloeren.nl) downloaden.
Prijzen zijn inclusief BTW, mits anders is vermeld.
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