
Algemene voorwaarden

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

Betalingsvoorwaarden

Wijziging van de opdracht

Volledige betaling van de opdracht

Montage
Tijdens de montage kan schade aan metsel-, tegel- en/of stucadoorswerk ontstaan, dit valt buiten onze verantwoordelijkheid. 
Bij montage worden de bevestigingsplaatsen van de kozijnen/deuren glad afgesmeerd opgeleverd.

1 - Zolang Konkrea International B.V. geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de 
uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft 
ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Konkrea International B.V.
2 - Konkrea International B.V. heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige 
opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in 
staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
3 - Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang 
hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan

De eerste betalingstermijn betreft een aanbetaling ter hoogte van 30% van de overeengekomen prijs en dient door de klant te 
zijn voldaan, na definitieve goedkeuring en ondertekening van de maatvoering van de te leveren goederen. Konkrea 
International gaat pas over tot het verstrekken van de opdracht voor vervaardiging van de goederen, nadat de volledige 
aanbetaling is ontvangen.

1 - Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever 
aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever 
extra in rekening gebracht.
2 - Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten 
door de opdrachtgever tijdig (binnen 3 dagen) en schriftelijk aan Konkrea International B.V. ter kennis zijn gebracht. Worden de 
wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening 
van de opdrachtgever.
3 - Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de - voor de veranderingen - overeengekomen levertijd door 
Konkrea International B.V. buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

De tweede ter hoogte van 65% van de overeengekomen prijs dient bij levering van de goederen te zijn voldaan.
Laatste betalingstermijn ter hoogte van 5% van de overeengekomen prijs dient binnen 8 dagen na montage  te worden voldaan.
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