
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

WEKA	  :	  Tuinhuizen	  en	  carports	  
	  
•	  Levering	  enkel	   in	  België.	  

•	  De	  opgegeven	  levertijden	  zijn	  indicatief,	  niet	  	  bindend.	  Er	  wordt	  geleverd	  binnen	  3	  weken.	  

•	  Om	  de	   dag	   van	   de	   levering	  af	   te	  stemmen	  met	  de	   klant,	  	  wordt	  per	  mail	  een	  voorstel	  gestuurd	  van	  dag	  en	  dagdeel.	  De	  
klant	  moet	  dit	  bevestigen	  en	  kiezen	  wat	  Weka	  moet	  doen	  als	  hij	  niet	  aanwezig	  is.	  	  

•	  Indien	  niemand	  aanwezig	  bij	   levering:	  

-‐ Ofwel	  worden	  de	  goederen	  gelost	  op	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  klant.	  
-‐ Ofwel	  wordt	  een	  extra	  transportkost	  van	  175	  €	  aangerekend	  voor	  een	  tweede	  levering.	  

•	  Een	   exact	  uur	   van	   de	   levering	  kan	   niet	  	  worden	  aangegeven,	  de	   klant	  	  dient	  de	   hele	  dag	   van	  de	  levering	  
aanwezig	  te	  zijn.	  

•	  De	  klant	  wordt	  1	  week	  voor	  de	  levering	  geïnformeerd	  over	  de	  dag	  van	  de	  levering.	  

•	  Het	   leveradres	  moet	  toegankelijk	  zijn	  voor	   een	  vrachtwagen	  van	   40	  ton.	  De	  weg	  
moet	  verhard	  en	   minimaal	  5m	  breed	   zijn.	  

•	  De	   levering	  gebeurt	   aan	   de	   straatzijde,	  er	   kan	   niet	  worden	  geleverd	  achter	  hagen	  en	   dergelijke.	  

•	  De	  verpakking	  van	  het	  product	  wordt	  niet	  	  door	  de	   leverancier	  teruggenomen.	  

•	  De	  klant	  	  dient	  de	   geleverde	  goederen,	  bij	  ontvangstneming,	  te	  controleren	  op	   kwaliteit	  en	   aantal	   in	  
aanwezigheid	  van	   de	   transporteur.	  Zichtbare	  schade	  aan	   de	   verpakking	  en/of	  goederen	  dienen	  gedetailleerd	  
genoteerd	  te	  worden	  op	   de	   afzendnota	  van	   de	   transporteur.	  

•	  Eventuele	  onzichtbare	  schade	  en	   niet-‐conforme	  leveringen	  dienen	  binnen	  	  24	   uur	  na	  ontvangst	  van	  de	  
goederen	  worden	  gemeld	  aan	   Collishop.	  

•	  De	  foto’s	  kunnen	  afwijken	  van	   het	  werkelijk	  uitzicht	  van	  het	  product	  en	   zijn	  daarom	  niet	  	  bindend.	  
	  
•	  Montageprijs	  :	  

•	  514115:	  	  	  606,73€	  

•	  514116:	  672,82€	  

•	  514117:	  672,82€	  

•	  514118:	  672,82€	  

•	  514120:	  	  725,69	   €	  

•	  514121:	  	  	  791,79€	  

•	  514122:	  	  	  791,79€	  

•	  514123:	  	  	  791,79€	  

•	  514125:	  	  	  500,98€	  

•	  514127:	  	  	  568,39€	  

•	  514129:	  	  	  700,58€	  

•	  514132:	  	  	  806,33€	  

•	  Montageprijs	  :	   	  

•	  514133:	  832,76€	  

•	  514135:	  938,51€	  

•	  514138:	  725,69€	  

•	  514139:	  791,79€	  

•	  514141:	  831,44€	  

•	  514143:	  791,79€	  

•	  514144:	  844,66€	  

•	  514145:	  1.148,69€	  
•	  514146:	  1.730,30€	  
	  
•	  Alle	  prijzen	  	  incl.	  btw	   en	   geldig	  tot	  31-‐12-‐2017.	  

•	  Montage	  inclusief	  verankering	  exclusief	  
toebehoren.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



•	  Montagevoorwaarden	  :	  
-‐ De	  artikelen	  moeten	  zich	  op	  de	  montageplaats	  bevinden	  met	  een	  maximale	  afstand	  van	  10	  tot	  15	  m	  en	  

op	  dezelfde	  verdieping.	  
-‐ Bijkomende	  draagwerkzaamheden	  worden	  afzonderlijk	  met	  63,45	  €	  incl.	  btw	  per	  begonnen	  uur/	  

monteur	  berekend.	  
-‐ Een	  bouwvrijheid	  van	  minimum	  50	  cm	  rond	  het	  fundament	  en	  een	  stroomaansluiting	  van	  220v/16a	  

moeten	  gewaarborgd	  zijn.	  
-‐ Funderingsplannen	  kunnen	  via	  de	  klantenservice	  van	  Weka	  worden	  opgevraagd.	  
-‐ Voor	  een	  correcte	  montage	  moet	  de	  ondergrond	  horizontaal	  zijn	  en	  over	  voldoende	  draagvermogen	  

beschikken.	  
-‐ De	  montage	  van	  toebehoren	  (vb:	  dakshingles)	  wordt	  afzonderlijk	  berekend.	  
-‐ Betaling	  van	  de	  montagewerkzaamheden	  dient	  te	  gebeuren	  voor	  aanvang	  van	  de	  werken.	  
-‐ Zijn	  geen	  onderdeel	  van	  het	  montagewerk	  :	  maken	  van	  het	  fundament	  en	  schilderen	  van	  het	  product.	  
-‐ Na	  de	  opbouw	  van	  het	  Weka-‐product	  ontvangt	  u	  van	  de	  uitvoerende	  monteur	  de	  montagehandleiding	  met	  

belangrijke	  aanwijzingen	  i.v.m.	  houtbescherming,	  onderhoud	  en	  over	  de	  dakbedekking.	  
-‐ Gelieve	  de	  handleiding	  te	  lezen	  en	  te	  respecteren.	  Deze	  handleiding	  kan	  je	  vooraf	  gratis	  telefonisch	  of	  

via	  e-‐mail	  bij	  ons	  aanvragen.	  
-‐ Gelieve	  vooraf	  te	  laten	  weten	  of	  een	  extra	  dakbedekking	  (vb:	  dakshingles)	  gewenst	  is.	  
-‐ Gelieve	  het	  betreffend	  materiaal	  voor	  het	  begin	  van	  de	  montage	  voor	  het	  opbouwteam	  ter	  beschikking	  te	  

stellen.	  Het	  aanbrengen	  kan	  alleen	  in	  verband	  met	  de	  opbouw	  van	  het	  basisartikel	  gebeuren	  en	  wordt	  
overeenkomstig	  de	  geldende	  prijs	  berekend.	  

-‐ Het	  aanbrengen	  van	  een	  permanente	  dakbedekking	  buiten	  ons	  assortiment	  en	  de	  verankering	  van	  jouw	  
product	  met	  de	  vloer	  vormt	  geen	  onderdeel	  van	  dit	  montageorder.	  Deze	  prestaties	  kunnen	  optioneel	  
overeengekomen	  en	  overeenkomstig	  vergoed	  worden.	  

-‐ Mocht	  je	  op	  de	  afgesproken	  datum	  niet	  aanwezig	  zijn	  en	  ook	  geen	  vertegenwoordigingsbevoegde	  persoon	  
aangeduid	  hebben	  of	  als	  de	  nodige	  voorwaarden	  niet	  vervuld	  zijn,	  wordt	  157,30	  €	  incl.	  btw	  als	  voorrijkosten	  
aangerekend.	  

-‐ Deze	  montagevoorwaarden	  worden	  door	  Weka	  opgestuurd	  en	  dienen	  compleet	  ingevuld	  en	  ondertekend	  
binnen	  de	  5	  werkdagen	  terug	  naar	  Weka	  worden	  gestuurd.	  Anders	  kan	  de	  montage	  niet	  doorgaan.	  


