
Montage voorwaarden
Maatwerk vakkenkasten OPMAATZAGEN.nl

● De klant van OPMAATZAGEN.nl is zelf verantwoordelijk voor correct inmeten. Indien de

vakkenkast niet passend kan worden gemonteerd, zullen op locatie geen aanpassingen worden

gedaan.

● De vakkenkasten worden gemonteerd volgens het bestaande concept. We doen ons best om

zoveel mogelijk op onzichtbare plaatsen te schroeven. Het is echter niet mogelijk om een

vakkenkast volledig onzichtbaar te schroeven. Hiervoor worden dopjes op kleur meegeleverd.

● De klant is zelf verantwoordelijk voor passende inbouwspots, bekabeling etc. Wij zorgen voor de

voorzieningen d.m.v. boringen en waar nodig trekkoordjes naar de achterwand. Klant zorgt zelf

voor montage en aansluiten van elektra.

● Wij monteren enkel op zichzelf staande meubels, wij bevestigen niets aan wand, plafond of

vloer.

● De klant ontvangt bij montage versterkingshoeken en pluggen met daarbij het advies om het

meubel op zijn definitieve plek aan de wand te bevestigen.

● Stabiliteit van vakkenkasten zonder achterwand kunnen wij niet garanderen. Daarnaast kan een

vakkenkast zonder achterwand ook eventueel problemen geven met het klemmen van deuren,

kleppen en lades.

● Stabiliteit van vakkenkasten i.v.m. een scheve vloer kunnen wij niet garanderen.

● De klant dient vooraf, bij montage, ruimte te maken in de ruimte waar de vakkenkast wordt

opgebouwd. Minimaal 3x3 meter (Afhankelijk van de grootte van de vakkenkast).

● De klant dient ervoor te zorgen dat in de ruimte tijdens de werkzaamheden geen andere

personen/bedrijven aanwezig zijn.

● De klant dient zelf aanwezig te zijn wanneer de vakkenkast wordt opgebouwd. Dit i.v.m.

eventuele vragen die direct beantwoord moeten worden.

● Als je aan één of meer van de hierboven genoemde voorwaarden niet voldoet, is de montage

service niet gehouden om de montage te verrichten. Eventuele kosten hiervoor worden

naderhand in rekening gebracht.

● Je kan tot 48 uur van tevoren het montagebezoek annuleren of wijzigen zonder dat we kosten in

rekening zullen brengen. Annuleer je binnen 48 uur voor het afgesproken montage bezoek, dan

brengen we de vooraf met jou overeengekomen kosten voor de montage in rekening.
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● Het adres voor levering en montage vakkenkast dient altijd goed toegankelijk en bereikbaar te

zijn. Wanneer dit niet zo is meldt dit dan minimaal 48 uur van tevoren, zodat we eventueel een

andere montage afspraak kunnen maken. Dit in goed overleg.

● Wij bezorgen enkel op de begane grond. Op een andere verdieping kan een extra naheffing

volgen.

● Er dient een goede parkeermogelijkheid te zijn bij het adres. Eventuele hoge parkeerkosten (bijv.

in de binnenstad) dienen direct bij montage afgerekend te worden.
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