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******************************************************************************************************
PRIJSAANPASSING, zowel in (+) als in (-) worden verrekend na definitieve en correcte opmeting of maatopgave.
******************************************************************************************************
*Aanpassingsclausule nav. definitieve opmeting:
Alle prijsopgaven en bestelbons, voorafgaand aan de definitieve opmeting of maatopgave, en kennisname van alle
relevante gegevens en afwerkingen, zijn onder voorbehoud en zijn louter indicatief. Al onze prijzen zijn maatwerkgebonden,
waardoor deze maar correct kunnen berekend worden na inzage in de productiematen en definitieve afwerkingen.
Van zodra alle maatvoeringen, afwerkigen, technische- en werfspecificaties bekend zijn, worden de definitieve prijzen
bevestigd. Rekening houdend met volgende items: maatverschillen, wijzigingen in deursamenstellingen, extra opties,
sloten, toegankelijkheid werf, … Heftoestellen zijn steeds ten laste van de klant.
Alle in onze documenten vermelde prijzen tussen (00,00) zijn indicatief vermeld, om u inzicht in de prijsopbouw te geven.
* Geldigheidsduur verkoopprijzen:
offerte
bestelling

: 30 dagen
: 1 jaar ( indien opmeting, productie en montage binnen de 12 maanden na bestelling kunnen uitgevoerd worden )

* Leveringstermijn:
6 tot 10 werkweken vanaf definitieve opmeting en bevestiging van alle afwerkingen + ondertekening definitieve bestelbon.
De termijn is mede afhankelijk van de gemaakte materiaal- en grondstofkeuzes. De termijn is bindend voor beide partijen,
behoudens overmacht.
Indien de klant een leverings- en/of plaatsingsvoorstel vanwege ANYWAY afwijst of uitstelt, kan ANYWAY de maximumtermijn niet langer garanderen. Dit vanwege optimalisatie van de planning, mbt. mogelijke combinatie met andere werven.
* Betalingsvoorwaarden:
Bij bestelling: geen voorschot of aanbetaling
Bij opmeting: 25% van het offerte/bestelbonbedrag + BTW.
Betaling kan cash, met cheque of PC-banking betalingsbewijs, tegen afgifte en aftekening voorschotfactuur.
Bij levering/montage: het definitieve bestelbonbedrag + BTW, min het eventueel gefactureerd en correct betaald voorschot.
Betaling kan cash, met cheque of PC-banking betalingsbewijs, tegen afgifte en aftekening saldofactuur.
Bij uitstel levering/montage: indien de klant de levering of montage uitstelt, waardoor de termijn van 10 werkweken
overschreden wordt, zal per 4 extra weken uitstel, automatisch een bijkomende voorschotfactuur
van 25% worden toegezonden, tot 75% van de totaalwaarde bereikt is. Het saldo van 25% wordt
dan gefactureerd en ontvangen bij levering en/of montage.
Foutieve of gedeeltelijke levering/montage:
indien de levering of montage slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd doordat een fout wordt
vastgesteld, dan zal de prijs van het in gebreke gebleken item, als waarborg worden
afgetrokken van het te betalen saldo.
Bankoverschrijvingen, tenzij pc-banking met betalingsbewijs, worden niet aanvaard, omwille van de mogelijke extra
administratiekosten en/of inningskosten.
Voor alle laattijdige betalingen is van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, de wettelijke forfaitaire verhoging,
als ook de wettelijke nalatigheids interestrentevoet verschuldigd bovenop de verschuldigde som, vanaf de factuurdatum.
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* Garantiebepalingen:
5 jaar fabrieksgaratie:
Op alle specifieke ANYWAY onderdelen en materialen, zoals: deuromlijsting, sluittechniek, pivotscharnier,
deurbladopbouw, deurgrepen, fabrieksassemblage, edm…
Deze garantie wordt afgezekerd door strenge genormeerde proeven in officiële labo's. Het ANYWAY
deurconcept werd in 2000, in het labo van TCG (Technisch Centrum voor Gevelelementen),
van Prof.R.Huwel, aan de universiteit van Gent getest volgends de STS53 normering voor deuren, naar de EU
richtlijn (200,000* openen en sluiten).
En klimaatproeven aan het labo. TCHN (Technisch Centrum voor Houtnijverheid) te Brussel.
De deur wordt als volgt geklasseerd:TCG : Gebruiksfrequentie (uitgave 1990 = 200,000 X) = Hoog
TCG : Mechanische weerstand
= TCG conform
TCHN : Weerstand tegen hygtrothermische verschillen = V1, HbV1
(= hoge stabiliteit)
6 maanden zonder interventiekost:
Tijdens de eerste 6 maanden na plaatsing, zijn alle interventies mbt. gebreken en/of een gebeurlijke bijbestelling naregeling of wijziging van draairichting en/of scharnierzijde gratis.
Na 6 maanden zal er een forfaitaire interventiekost worden aangerekend, in functie van de locatie van de werf.
Onafgezien van de interventieduur en/of aard van de klacht of service.
Forfaitaire interventiekost / regio, excl. BTW:
BE: € 35,00
LU: € 65,00
NL: € 55,00
Op alle systeemvreemde onderdelen of grondstoffen is de respectievelijke garantie en normering van de
fabrikant van toepassing. Zoals: sloten, cilinders, HPL laminaten, glas en glasbewerkingen, edm. …
Alle door ANYWAY geselecteerde grondstoffen en leveranciers voldoen aan elementaire kwaliteitvereisten.
Gebruiksslijtage, schade door foutief gebruik en onderhoud of aanpassingen vallen niet onder enige garantie.
Wij raden aan om uw "alle risico polis woning" (brand) te controleren op de dekking van glasbraak, want ook
veiligheidsglas is beschadig- en/of breekbaar!
Alle informatie mbt. correct onderhoud vindt u terug in onze "infofiche onderhoudsinfo, IFOND" .
* Algemene informatie:
Afbraak- en/of aanpassingswerken zijn steeds ten laste van de klant, zoals het verwijderen van deurlijsten, deurkozijnen,
vloer- en muurplinten, schakel- en verlichtingsarmaturen, edm.
Parking in de onmiddelijke nabijheid, en toegang tot de werk dient verzekerd te worden door de klant bij de levering en/of
montage.
Het gebouw dient voor, tijdens en na de plaatsing van de deuren vochtvrij en verwarmd te zijn tot minimum10-15°C
teneinde een juiste conditionering en werking van de deuren te waarborgen. Niet voldoen aan deze voorwaarden geeft
aanleiding tot het vervallen van de garantiedekking mbt. vervorming en delaminatie.
Gebruiks- en onderhoudsaanwijzigingen worden meegeleverd bij de levering en/of plaatsing.
* Betwistingen:
Alle gebeurlijke betwistingen en/of geschillen, waarvoor geen onderling akkoord tussen partijen kan bereikt worden,
worden beheerst door het Belgisch Recht, en vallen uitsluitend oner de bevoegdheid van de bevoegde rechter in het
arrondissement Antwerpen.
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