Installatievoorwaarden en condities van Het Hart Telecom BV :
 De werkzaamheden zijn aaneengesloten, binnen normale kantooruren en kunnen in
een veilige werkomgeving worden uitgevoerd en vinden in overleg plaats
 Alle werkruimtes zijn vrij toegankelijk
 Er is binnen een straal van 5 meter een centraal aardpunt aanwezig bij de patchkasten
en de aardweerstand is lager dan 1 Ohm
 Eventueel (extra) benodigde voorzieningen welke door Het Hart Telecom B.V. moeten
worden uitgevoerd, zullen op basis van nacalculatie worden geleverd en geïnstalleerd
 Alle wand- en kabelgoot trajecten worden door derden gemaakt of zijn aanwezig
 Wachturen veroorzaakt door derden worden doorberekend
 Meer- en/of minderwerk kan alleen met goedkeuring van de projectleiding van Het
Hart Telecom B.V. plaats vinden
 Er zijn goede gratis parkeermogelijkheden
 Werkzaamheden vinden niet hoger plaats dan 3 meter
 Inventariseren van uw wensen vindt plaats op basis van standaard intake-formulieren
 De garantie op geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden is 1 jaar, deze
termijn vangt aan op de dag van levering
 Levering vindt plaats volgens onze algemene voorwaarden. Deze zijn te downloaden
via website www.HetHartTelecom.nl . Wij gaan ervan uit dat u daar kennis van heeft
genomen.
Niet bij de prijzen inbegrepen zijn, tenzij anders vermeld in de offerte:
 Alle hak-, breek-, frees-, sleuf-, timmer-, schilder-, metsel-, stukadoors-, ijzer-, graaf-,
dichting- en bestratingswerkzaamheden
 Het verwijderen en/of uitvoeren van werkzaamheden gerelateerd aan asbest
 Alle 230V-voorzieningen
 Het openen en sluiten van plafonds, wand- en/of vloergoten
 Het verplaatsen van computerapparatuur, meubilair en dergelijke
 Het aanbrengen van brandwerende vloer- en wanddoorvoeringen
 Administratie, het aanvragen en kosten voor vergunningen
 Het Hart Telecom B.V. is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan plafonds,
wandgoten en/of vloertegels, tenzij deze schade door nalatigheid van de
werknemer(s) van Het Hart Telecom B.V. veroorzaakt is
 Het maken van de digitale tekeningen is niet opgenomen in dit voorstel mits anders
beschreven
 Indien de kostenfactoren waarop onze offerte is gebaseerd veranderingen ondergaan,
zullen onze prijzen dienovereenkomstig worden herzien
 Tenzij andere afspraken zijn gemaakt in de vorm van een offerte worden alle nietgeoffreerde werkzaamheden, leveringen van materiaal op basis van nacalculatie
doorberekend
 Alle genoemde prijzen zijn netto, exclusief btw en gebaseerd op een gesloten opdracht
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