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1. Offerte is samengesteld excl. verticaal transport, kan in overleg uitgevoerd worden op basis 
van regie, manuurtarief á €38,50. 

2. Offerte is samengesteld incl. horizontaal transport, indien de feitelijke loopafstand niet meer 
dan 20 meter bedraagt. Indien de feitelijke loopafstand meer dan 20 meter is, zal hiervoor een 
toeslag worden verrekend. 

3. Evt. dorpels onder kozijnen moeten gelegd zijn voor start. Kozijnen  ondervullen wordt 
uitgevoerd op regie. 

4. Kozijnen van de natte ruimten worden enkel in overleg vooruit gemonteerd indien de montage 
een gehele dagproductie bedraagt, een niet gehele dagproductie zal leiden tot een toeslag op 
de montage. 

5. Wanden, vloeren en sparingen dienen montagegereed te zijn, conform het sparingsmaten 
overzicht en deze dienen vlak, waterpas en haaks te zijn, inclusief eventuele noodzakelijke 
voorzieningen, zoals latten en/of neusjes in de sparing. 

6. Te monteren kozijnen worden rechtstreeks op de vlakke afgewerkte vloer gemonteerd, indien 
er geen vlakke afgewerkte vloer aanwezig is dient de opdrachtgever te zorgen voor de 
noodzakelijke voorzieningen, zoals blokjes of latten, waar op de kozijnen gemonteerd kunnen 
worden. 

7. Indien ten gevolge van incorrecte sparingen en/of vloeren, kozijnen en/of stompe deur / kozijn 
combinaties niet gemonteerd kunnen worden, zullen de producten bij de sparing worden 
achtergelaten. Het betreffende bouwnummer en sparing wordt op desbetreffende montagebon 
vermeld. Het product wordt hierbij als gemonteerd beschouwd en verrekend. Eventuele 
montage kan door de opdrachtgever zelf worden uitgevoerd of kan in overleg worden 
uitgevoerd als meerwerk op basis van regie. 

8. Boren  in vloeren, wanden of plafonds wordt enkel na overleg met de uitvoerder uitgevoerd. 
BT&B neemt geen enkele verantwoording voor beschadigingen, aangebracht bij montage 
en/of boren aan leiding van CV, water, gas of elektra, opgenomen in wanden, vloeren of 
plafonds. Hierbij kan BT&B niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van 
herstelwerkzaamheden zoals tegelzetter, stukadoor, schilder, etc. 

9. Hang- en sluitwerk wordt tijdig geleverd door de opdrachtgever. Wanneer het hang- en 
sluitwerk  niet aanwezig is op het tijdstip van montage  wordt dit achteraf op regie 
aangebracht.  

10. Beschadigingen aan freesbeitels door pluggen of schroeven in houten kozijnen tijdens het 
frezen worden in rekening gebracht aan €5-, /wisselmes. 



11. Voor start dient er een duidelijke hang en sluitwerkstaat cq deurenstaat overlegd te worden. 
De deuren dienen uniek genummerd te zijn op de tekening van de opdrachtgever. Dit nummer 
dient ook aanwezig te zijn op de betreffende deur. Wanneer deze voorbereidingen door BT&B 
moeten worden uitgevoerd worden deze uren verrekend op basis van regie. 

12. Werkzaamheden moeten ongestoord kunnen worden uitgevoerd tussen 7.30 uur en 16.15 
uur. 

13. Schaafdeuren worden uitgevoerd met een inmeetmal. Er dient binnen in het gebouw een 
werkruimte aanwezig te zijn met een vloeroppervlak van min.16m2 

14. Wanneer de deuren niet door BT&B worden geleverd zijn onherstelbare fouten, door 
medewerkers van BT&B, tijdens de werkzaamheden niet voor rekening van BT&B. Zodra 
deze schade verzekerd is zal BT&B het bedrag vergoeden aan de opdrachtgever voor zover 
de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij strekt.  

 

	
 

 


