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Algemene voorwaarden 

 
Algemeen 

- Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en geldig tot 2 maanden na offertedatum. 
- Eventuele uitvoering vindt plaats in overleg en na ontvangst van een getekende opdrachtbevestiging. 
- Facturering: 30% bij opdracht, betaling 7 dagen netto 
  30% voor aanvang werkzaamheden, betaling voor aanvang werkzaamheden 
  40% bij oplevering, betaling 30 dagen netto, tenzij ander overeengekomen. 
- Op alle overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden. 
- Als op de door Inza bv uitgevoerde werkzaamheden binnen 14 dagen na oplevering geen reactie wordt gegeven betreffende 
eventuele onvolkomenheden, wordt er door Inza bv van uitgegaan dat de werkzaamheden correct en volgens opdracht zijn 
uitgevoerd. 
 
 Dekvloeren 
- Dekvloeren moeten vrijdragend, voldoende geventileerd, schoon (ontdaan van cement- gipsresten e.d.), stof- en vetvrij, 
droog en blijvend droog, vormvast, druk- en trekvast én vlak te zijn, overeenkomstig DIN 18365 en voldoende ruw voor 
aanhechting. 
Kanaalplaatvloeren dienen aan de onderzijde ingeboord te zijn/worden. Renovatievloeren waarop waterkit resten worden 
aangetroffen, dienen gestraald te worden. Prijsopgave hiervoor na beoordeling in het werk. Onvlakke vloeren kunnen 
geëgaliseerd worden echter heeft de oorspronkelijke onvlakheid in de vloer altijd de neiging om door te tekenen c.q. terug te 
komen. 
- Tenzij nadrukkelijk in de offerte anders is aangegeven gaan wij er van uit dat de vloeren direct geschikt zijn om zonder 
verdere noodzakelijke voorbewerkingen te voorzien van de aangeboden producten. 
 

Tapijt 
- Indien het een stukverf-kwaliteit betreft, dan is (gering) kleurverloop tussen (en in) de banen tapijt niet altijd te vermijden. Op 
de vloerbedekking geldt alleen de garantie zoals die door de fabrikant wordt gegeven. 
 

Hout/parket/Laminaat 
- De ondervloer mag maximaal 2.5% restvocht bevatten. De relatieve luchtvochtigheid dient tussen de 40% en 65% te zijn en 
dient constant te zijn. Tijdens het leggen dient de omgevingstemperatuur tussen de 15° C. en 20° C. te zijn. De ondervloer 
mag een maximale afwijking vertonen van 2mm gemeten onder een rei van 150cm. 
 

Gevolgschade 
- Buiten onze garantieverplichtingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolgschades cq. 
bedrijfsschade. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor niet-tijdige levering, wanneer dit te wijten is aan overmacht of aan de 
producenten van door ons te verwerken/leveren materialen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat ten laste van 
onze AVB-verzekering wordt uitgekeerd. 
- Wij gaan er van uit dat u uw bestaande eigendommen zelf verzekerd hebt en houdt tegen de risico’s van brand en andere 
schadeoorzaken als bijvoorbeeld inbraak en waterlekkages. 
- Opdrachtgever dient vooraf aan te geven wanneer er kabels, buizen e.d. in, naast of op de vloer lopen die beschadigd kunnen 
worden a.g.v. onze werkzaamheden door snijden, boren, frezen of soortgelijke werkzaamheden. 
 

Utvoering 
- De omgevingstemperatuur dient minimaal een constante 17°C (ook buiten werktijden) te zijn. De vloertemperatuur dient 
minimaal 10°C te zijn. Relatieve luchtvochtigheid dient tussen de 40% en 70% te bedragen. 
- De ruimtes dienen leeg en geheel tot onze beschikking te zijn wanneer wij komen stofferen. De vloer moet vrij zijn van losse 
obstakels en dient bezemschoon zijn. 
- Bij verdiepingen dient kosteloos verticaal transport aanwezig te zijn. Kosten voor huur e.d. zijn niet inbegrepen bij de offerte 
tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in onze opgaven. 
- Indien er een brandmeldingsysteem is, dient deze uitgeschakeld te worden. 
- Het is helaas niet altijd te voorkomen dat er beschadigingen aan de plinten op zijkanten van trappen optreden, wij adviseren u 
daarom de plinten en de trap af te lakken nadat de vloerbedekking is gelegd. Aansprakelijkheid voor schade die hierdoor 
ontstaat wijzen wij af. 
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- Het is niet te vermijden dat er stof vrijkomt bij het egaliseren/schuren van de ondervloeren. Aansprakelijkheid voor schade die 
hierdoor ontstaat wijzen wij af. 
- Wij gaan er vanuit dat alle vloer-, gevelaansluitingen en leidingdoorvoeren in het pand vloeistofdicht zijn. 
- Obstakels in de vloer, zoals roosters voor vloerverwarming, vloerpotten, vloerdozen en/of sparingen behoeven een aparte 
behandeling. De kosten hiervoor worden apart berekend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
- Faciliteiten zoals elektriciteit (220/380 volt), water, verwarming, licht en een afvalcontainer dienen kosteloos beschikbaar te 
worden gesteld tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk in onze aanbieding is aangegeven. 
- Er dient gratis parkeermogelijkheid te zijn binnen 250m¹ van het object. Parkeerkosten komen voor rekening van de 
opdrachtgever. 
- Afsluitbare verwarmde opslagmogelijkheid voor materiaal en gereedschap dient exclusief voor ons beschikbaar te zijn. 
- De kosten voor het afvoeren van snijstukken, restafval e.d. zijn voor rekening opdrachtgever. Indien wij zorg moeten dragen 
voor het afvoeren en storten zullen de kosten hiervoor moeten worden doorberekend. 
- Alle hoeveelheden zijn op basis van de bruto benodigde hoeveelheden. 
- De maten c.q. prijzen kunnen variëren daar van tekening is gemeten. Wij behouden ons het recht voor het werkelijk 
benodigde aantal m2’s/mtr1’s in rekening te brengen. 
- Prijzen zijn gebaseerd op een continue productie. Een verletdag kost € 320,- per mandag. Wijzigingen in planningen kort voor 
de uitvoering, kunnen kosten met zich meebrengen als gevolg van ingepland personeel e.d. welke voor rekening van 
opdrachtgever zijn, wanneer dit door ons binnen 24 uur na het moment van wijzigen, wordt aangegeven. 
- Werkzaamheden door andere bedrijven in dezelfde ruimte(n) kunnen niet gelijktijdig worden uitgevoerd tenzij er door Inza BV 
goedkeuring is gegeven. 
- Bij de calculatie wordt uitgegaan van uitvoering in 1 aaneengesloten fase tenzij schriftelijk in de aanbieding anders is 
aangegeven. 
 
Sloopwerk 
- Tenzij anders vermeld, gaat onze aanbieding altijd uit van één laag, niet-asbesthoudende vloerbedekking. 
Uitvoering dient plaats te kunnen vinden op normale werkuren (maandag t/m vrijdag, tussen 7:00 en 15:30 uur), zonder 
onderbreking en in een logische volgorde. 

 


