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           Voorwaarden 
 

U dient zelf zorg te dragen over het bouwrijp opleveren van het terrein. 

De gaten voor de beton palen worden ca. 75cm diep. (houd hier ook rekening mee met het 

bouwrijp maken van de grond).  

T.B.V. de gaten dient 70cm werkruimte te zijn. 

Er dient een strook van ca. 35cm breedte breed & ca. 75cm diep ontdaan te zijn van: 

 

-    Oude schutting  - Fundering   - Bestrating 

-    Wortels   - Afgebroken palen  - Boomstronken 

-    Begroeiing   - en dergelijke hinder  

 

Na het (eventueel) uitgraven van de gevraagde strook (35cm breedte) & de gaten ten behoeve 

van de betonpalen (ca. 75cm onder het maaiveld), dienen de uitgegraven strook en gaten 

weer dicht gemaakt te worden. 

 

Alex Systeembouw beschikt niet over materiaal om de grond bouwrijp te maken.  

Indien er een nieuwe datum gepland moet worden omdat de grond niet verwerkbaar is om de 

schutting te plaatsen dienen wij de kosten voor deze werkdag te declareren.  

  

Wanneer de schutting of poort begint of eindigt tegen uw woonhuis, schuur of andere 

bebouwingen word er geen paal geplaatst, dit is meestal niet mogelijk door de fundering van 

de bebouwing. Wij bevestigen het tuinscherm direct tegen de bebouwing aan hierdoor word de 

schutting één geheel en staat deze ook steviger.  

 

Indien de losplaats van de schutting meer dan 25 meter is van de plek waar de schutting 

geplaatst wordt kunnen wij extra kosten berekenen.  

Als het weer niet acceptabel is om de schutting te plaatsen dan zal er in overleg een andere 

datum worden gekozen, het materiaal wordt dan op de werkplek gelost. 

Mocht het zo zijn dat wij het materiaal niet kunnen lossen dan dienen er kosten gedeclareerd 

te worden voor het extra transport. 

 

Door omstandigheden of overmacht zoals ziekte, ongeval, file o.i.d. kan het voorkomen dat wij 

op de afgesproken datum niet kunnen plaatsen of pas later aanwezig zullen zijn. Wij proberen 

u hier tijdig over te informeren.  

 

Na het voldoen van een aanbetaling, staat de plaatsingsdatum gereserveerd. U ontvangt van 

Alex systeembouw een factuur ten bate van het resterend bedrag, deze factuur dient 

maximaal 10 werkdagen voor de gereserveerde plaatsingsdatum te worden voldaan. Let wel; 

bij een contante betaling wordt 5% van het resterend bedrag extra in rekening gebracht, een 

contante betaling dient voor het uitvoeren van de werkzaamheden voldaan te worden. 

 
In het geval dat er extra kosten worden gerekend kunt u altijd op de dag zelf met Alex 

systeembouw contact opnemen. 

 

U heeft garantie; 

5 jaar op houtrot. (alleen bij geïmpregneerde planken) & 10 jaar op betonrot. 

Let wel; Verzakkingen, harde windstoten/stormschade waardoor de schutting uit het lood komt 

te staan vallen niet onder de garantie. Hout is een natuurlijk product, deze zal altijd blijven 

werken. Scheuren, uitvallende noesten, krom trekken van een plank, kleurverschil o.i.d. is dan 

ook niet uit te sluiten en valt ook niet onder de garantie.  
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Standaard worden onze offertes niet aangeboden inclusief het 

aanstorten van beton aan de palen omdat dit niet voor iedereen 

wenselijk is. Echter raden wij dit wel aan i.v.m. de extra stevigheid 

voor de schutting, de extra kosten hiervoor bedragen €5,00 per m¹. Let wel, het aanstorten 

van de palen met beton geeft geen extra garanties maar wel extra stevigheid. 

 

U dient ter plekke aanwezig te zijn bij de afgesproken opleverdag om de schutting op te 

leveren met de bouwploeg. Eventuele oneensheden dienen ter plekke aangegeven te worden 

zodat dit ook direct kan worden verholpen. 

Wanneer u niet aanwezig bent bij oplevering van de schutting / om de betaling te voldoen en 

de betaling blijft hierdoor uit, dan rekenen wij 10% administratie kosten op het totaalbedrag. 

 

De schutting komt pas op het stevigst te staan nadat de tuin(en) is aangeheeld, aangevuld, 

bestraat, beplant etc. Mocht dit niet het geval zijn en de schutting komt uit het lood te staan 

door bijvoorbeeld harde windstoten en/of storm dan zijn wij hier niet verantwoordelijk voor. 

 

U dient zelf aan te geven: de juiste lijn en hoogte hekwerk, kabels en leidingen in de grond. Er 

dient een parkeerplaats en stroom ter beschikking te zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade 

toegebracht aan kabels c.q. leidingen en straatwerk etc. 

 

De prijzen en offertes van Alex systeembouw zijn onder voorbehoud van externe veranderingen 

zoals prijsveranderingen van leveranciers, wisselkoersveranderingen etc. Als 

het totaal bedrag niet volledig betaald is dan blijft de totale schutting eigendom van Alex 

Systeembouw mits er in overleg anders bepaald word.  

 

Wij dienen een aanbetaling voor het plaatsen van de schutting te ontvangen, zodat de productie 

tijdig gestart kan worden. Indien u van de koop afziet willen wij u hier graag tegemoet in komen, 

echter dient een annulering maximaal 20 werkdagen voor plaatsingsdatum door ons ontvangen 

te zijn. 

 

Bij ondertekening verklaard de opdrachtgever akkoord te zijn met de geplaatste schutting, tenzij 

anders is overeengekomen volgens de opmerkingen. 

 
Klantgegevens:  

Naam :             

 

Adres :             

 

Postcode & plaats :  

 

Tel.nr. :  
 

Datum :  
 
Opmerkingen : 
 

 

 

 

Handtekening opdrachtgever:  

 


