Algemene voorwaarden Lensink Kozijnen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, werkzaamheden en door ons
aangegane overeenkomsten (hoe dan ook genaamd).
Van deze bepalingen kan alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.
Hang en sluitwerk
• Alle ramen en deuren zijn voorzien van Politiekeurmerk Veilig Wonen SKG **.
• Draai/kiepramen zijn voorzien van aluminium afsluitbare bedieningskrukken. Deze zijn
voorzien van een Secustik®. Dit is een gepatenteerd blokkeermechanisme als basisbeveiliging
geïntegreerd.
• Standaard zijn ramen voorzien van geïntegreerde ventilatiestanden.
• Standaard zijn de scharnieren bij draai/kiepramen niet meer zichtbaar aan de binnenzijde.
Beglazing
• Standaard leveren wij HR++ beglazing.
• Glasdikte volgens NEN 2608 met KOMO-keur.
• HR++ glas kan in sommige gevallen condensatie aan het buitenblad veroorzaken.
• Bij HR++ beglazing heeft u een meer getinte kleur t.o.v. normaal isolatieglas.
Aanvullend advies
Wij adviseren u om alle ruiten tot 85 cm hoogte te voorzien van 2-zijdig veiligheidsglas conform
NEN 3569. Wanneer u hier niet voor kiest, dan kunt u bij schade c.q. vervolgschade aansprakelijk
worden gesteld. Wij attenderen u hier met nadruk op. Met dit advies voldoen wij aan onze
waarschuwingsplicht volgens het bouwbesluit dat ons vrijwaring geeft van eventuele
schadeclaims.
Afwerking binnenzijde
Indien u de kozijnen door ons laat afwerken aan de binnenzijde dan gebruiken wij hiervoor een
bijpassende plint.
Demontage
De bestaande kozijnen worden door ons volledig en met uiterste voorzichtigheid gedemonteerd,
tevens worden door ons alle materialen afgevoerd. Behoudens aantoonbare roekeloosheid van onze
monteurs zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die door demontage aan het gebouw(de)
ontstaat.
Montage
De werkplekken van de monteurs worden beschermd met stevige doeken. Deze doeken beschermen
uw vloer tegen krassen en vuil. Na montage wordt alles bezemschoon opgeleverd.
Bouwkundige constructies
Kunststofkozijnen mogen geen dragende functie hebben. Dit betekent dat wij er vanuit gaan dat de
bouwkundige constructie zelfdragend is en dat een lateiconstructie aanwezig is. Indien dit (achteraf)
niet of onvoldoende het geval blijkt te zijn, zijn wij voor eventuele (gevolg-)schade niet aansprakelijk.
Garantie
• Op kunststofkozijnen geven wij 10 jaar garantie, ook op kleurechtheid.
• Montage van kozijnen 10 jaar.
• Hang- en sluitwerk draaikiepsystemen 10 jaar.
• Hang- en sluitwerk deuren 2 jaar.

Afwijkende garantiebepalingen
• Garantie op hang- en sluitwerk geldt niet voor slijtage en nastel-werkzaamheden.
• Voor isolatieglas hanteren wij een garantietermijn van 10 jaar. Voor andere beglazing, zoals
gefigureerd glas, glas in lood e.d., geldt een afwijkende (kortere) termijn.
Voor alle bovenstaande garanties geldt dat dit onder voorbehoud is van deugdelijk jaarlijks
onderhoud.
Prijzen
De prijzen in onze offertes blijven één maand geldig, tenzij anders aangegeven. Daarna kunnen
eventuele prijswijzigingen worden doorgevoerd.
Levertermijn/montage
Nadat wij een getekende opdrachtbevestiging hebben ontvangen, nemen wij contact met u op over
de levertermijn en montage. Afspraken met betrekking tot een datum/periode van levering/montage
zijn nimmer aan te merken als fatale termijn.
Niet annuleren
Alle kozijnen en/of andere zaken die wij leveren, worden speciaal voor u op maat gemaakt. Het is om
die reden niet mogelijk om een bestelling, nadat u de opdrachtbevestiging hebt getekend, aan te
passen en/of te annuleren. Ook nemen wij bestelde/geleverde kozijnen of andere zaken niet retour.
Betalingsvoorwaarden
100% binnen 7 dagen na montage en/of levering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Aansprakelijkheid/ingebrekestelling
• Indien de opdrachtgever zelf kozijnen of andere zaken inmeet dan wel tekeningen aan Lensink
Kozijnen ter hand stelt, gaat Lensink Kozijnen uit van die maten, tekeningen en/of
specificaties. Indien achteraf blijkt dat die maten niet juist zijn, komt dat geheel voor rekening
en risico van de opdrachtgever.
• Indien Lensink Kozijnen niet op een afgesproken datum kan leveren, vormt dat voor de
opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te kunnen annuleren/ontbinden. De
opdrachtgever dient Lensink Kozijnen ten minste schriftelijk in gebreke te stellen en haar in de
gelegenheid te stellen om alsnog binnen een redelijke termijn te leveren. Een redelijke termijn
beloopt ten minste 3 (drie) weken. Lensink Kozijnen is niet aansprakelijk voor eventuele
(vertragings-)schade die hierdoor of door overmacht ontstaat (direct en/of indirect).
Overige opmerkingen
• Bovengenoemde werkzaamheden en prijzen gelden niet voor sloop en afvoer van
asbesthoudende materialen.
• Bovengenoemde werkzaamheden en prijzen gelden niet voor bouwkundige voorzieningen
(tenzij anders vermeld).

