ALGEMENE MONTAGEVOORWAARDEN:
De montagewerkzaamheden zijn gebaseerd op het uitvoeren van de werkzaamheden op de
doordeweekse dagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur.
Het moet mogelijk zijn ter plekke te kunnen laden en lossen.
De locatie moet vrij toegankelijk zijn voor bussen en hoogwerkers
Wachturen welke buiten de schuld van QS graphics worden gemaakt, zullen op basis van
nacalculatie aan de klant worden doorberekend.
Indien er geen vooropname door QS graphics wordt gemaakt, is meerwerk door afwijkende
montage voor rekening van de klant.
Alle montagewerkzaamheden worden uitgevoerd op de genoemde locatie.
De klant dient zelf zorg te dragen voor eventuele vergunningen.
Bij een technische of financiële afwijking zal de klant vooraf worden geïnformeerd. Bij annulering
van de order zullen de reeds gemaakte kosten of gereserveerde uren in rekening worden
gebracht.
MONTAGEVOORWAARDEN GEVELFRAMES, BOUWBORDEN, VRIJSTAANDE FRAMES:
Voor de montage van gevelframes is het boren in de gevel/plaat noodzakelijk.
Voor de montage van vrijstaande frames wordt er tot 1 meter in de grond geboord.
Indien de begroeiing van dien aard is dat dit een belemmering vormt voor de montage, is het de
verantwoordelijkheid van de klant om dit te verwijderen.
Indien het frame niet op de exacte locatie geplaatst kan worden, behoudt QS graphics het recht
om een alternatieve positie te kiezen.
Indien het frame helemaal niet geplaatst kan worden door welke omstandigheden dan ook, zullen
de gemaakte kosten i.o. in rekening worden gebracht.
Indien plaatsing helemaal niet mogelijk is, zal de order geannuleerd worden. Kosten met
betrekking tot specifiek materiaal en klicmelding zullen worden doorbelast.
De garantietermijn voor geplaatste en gemonteerde frames is 12 maanden. Voor de volledige
specificatie van de garantie verwijzen we naar de leveringsvoorwaarden.
KLICMELDING (VERPLICHT BIJ VRIJSTAANDE FRAMES):
Om graafschade aan kabels en leidingen in Nederlandse bodem te voorkomen is er de Wet
Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten. Hiertoe zorgt QS graphics voor de klicmelding bij
het Kadaster, welke worden doorberekend aan de klant.
De klant zelf blijft verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen (gemeente, Provincie,
Rijkswaterstaat, grondeigenaar)
De montage vindt uiterlijk 10 werkdagen na akkoord bestand plaats, doch uiterlijk 15 dagen na
klicmelding i.v.m. met de geldigheidsduur van de melding.
De klant dient de volgende gegevens aan te leveren voor het doen van een klicmelding:
bedrijfsnaam, NAW gegevens, mailadres, locatiegegevens, luchtfoto (google maps) en gewenste
framelocatie (indien beschikbaar google streetview foto)
MONTAGEVOORWAARDEN RAAMSTICKERS, BELETTERING, BEHANG, GRAPHICS FRAMES:
Ruimtes dienen vrij van stof en obstakels te zijn.
Ramen dienen schoon, ontvet en ontdaan van plakresten te zijn.
De muren dienen behangklaar te zijn (v.v. grondprimer/tex type i.o., vochtvrij, glad en schoon)
Verwijderen van plakresten en het reinigen van de ondergrond door QS graphics is op basis van
nacalculatie.
De ruimte dient minimaal op kamertemperatuur te zijn.
Bij temperaturen onder de 15 graden is het niet aan te raden om raamfolies te plakken.
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