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Geachte klant,

Wij danken u voor uw prijsaanvraag en hebben het genoegen u hierbij een offerte aan te 
bieden voor bovengenoemd project.

Onze prijzen zijn gebaseerd op bestelling van de totale offerte. Wijzigingen in aantallen geven ons 
het recht op eventuele prijsherzieningen.

Belangrijke Opmerking:

Tenzij expliciet anders vermeld, zijn in onze prijzen steeds de benodigde hoogwerkers en/of 
vorkheftrucks voor montage/laden/lossen inbegrepen.
Indien u dit zelf wenst te voorzien, zullen de hiervoor aangerekende kosten in de offerte in 
mindering worden gebracht.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aanbieding, aarzel dan niet ons te 
contacteren. Wij zullen u graag van dienst zijn.

Dankzij de combinatie van merken, oplossingen, kennis en service staat ASSA ABLOY Entrance 
Systems garant voor een professionele partner welke kwaliteit in het hart draagt.

Bij akkoord ontvangen wij graag één ondertekend exemplaar per kerende.
Wij zien uw reactie graag tegemoet en kijken reeds uit naar een positieve samenwerking.

Bijlage:
 
1. Algemene Voorwaarden ASSA ABLOY Entrance Systems Belux NV
2. Specifieke voorwaarden ASSA ABLOY Entrance Systems Belux NV

Met vriendelijke groeten
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AS BUILT DOSSIERS:

De as-built dossierskosten zijn nooit inbegrepen in onze prijzen tenzij expliciet vermeld of aangevraagd.
Een volledig as-built dossier kan verkregen worden mits een supplement van 100 € per positie (POS.XX) van 
wat aangeboden werd. 
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Productomschrijving Aantal
Poort met loopdeur met paniekbaar 
ASSA ABLOY OH 1042P geïsoleerde sectionale poort. De paneel dikte is 42 mm. De binnen- 
en buitenzijde van de poort zijn uitgevoerd in aluminium, voorzien van "gewafelde structuur" 
wat de poort een moderne uitstraling geeft. Tussen de beplating wordt milieuvriendelijk, 
freonvrij polyurethaan schuim (voorzien van een vlamdovende toevoeging) aangebracht. 
Hierdoor wordt een stevige sectie verkregen. Als tochtwering worden zowel tussen de 
sectienaden als aan de boven-, onder- en zijkanten van de poort EPDM rubberen profielen 
aangebracht. 

De boven- en zij-afdichting zijn opnieuw ontworpen met een extra lip en luchtkamers. Het 
resultaat van het nieuwe afdichtingsontwerp is een aanzienlijk betere U-waarde (zie pag. 9 op 
prod. documentatie).

Er wordt een naar buiten draaiende loopdeur (breedte = 900 mm)ingebouwd, inclusief 
deurpomp, loopdeurbeveiliging. 
De loopdeurprofielen zijn standaard in geanodiseerd aluminium blank, tenzij hieronder anders 
beschreven.

Kleur binnenzijde aluminium (clear polyester) tenzij anders beschreven.

Standaard kleuren buitenzijde RAL-5010, RAL-9006 en RAL-9010.

Andere kleuren te verkrijgen mits meerprijs (zie uw contactpersoon).

De poort is voorzien van veerbreukbeveiliging.

1
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Productomschrijving Aantal
Breedte (mm): 2840
Hoogte (mm): 3550
Bovenruimte (mm): 4000
Minimum zijruimte (L - R): 106          -          106
Gewicht van de poort (kg): 113
Warmtedoorgangscoëfficiënt EN 12428  U-waarde [W/m²K]: 1.8
Opstap (bij ingewerkte) loopdeur: Loopdeur met normale drempel.
Positie van de loopdeur: Loopdeur in eerste paneel van links (van binnenuit gezien).
Hangzijde loopdeur: Rechts afhangend-gezien vanaf de zijde naar waar de deur opendraait
Draairichting loopdeur: Naar buiten draaiend
Type slot in loopdeur: Panieksluiting
Type cylinder: Dubbele Euro cilinder (standaard)
Loopdeurgreep binnen: Paniekbaar
Loopdeurgreep buiten: Klink
Kleur panelen buitenzijde: Gelakt.
RAL code: RAL to be decided
standard colours
Behandeling paneel binnenzijde: Blank
Loopdeurprofielen in kleur: Inclusief
Beslagtype: Volledig verticaal beslag VL.
Min. aantal cycli verenpakket: 30.000
Windbelasting: In overeenstemming met norm EN 12424 klasse 2.
Verlengende verenas: No
Aantal veerassen: 1
Type slot: Schuifgrendel
Positie van slot of grendel: Rechts
Locatie voet/handgreep: Rechts
Bediening: Automatisch puls bediening
Positie van de motor/takel: In het midden van de poort
Positie van de sturingskast: Rechts
Type beveiliging: Pneumatische onderloopbeveiliging.
Type motor en sturingskast of takel: Motor CDM9/220V monofase-50Hz-16A/ECS950
Lengte voedingskabel (van motor tot stuurkast): 7m
Lengte stuurkabel (van motor naar stuurkast): 7m
Bijkomende bediening: Complete vergrendelbare hoofdschakelaar 25A
Aantal: 1
Bijkomende bediening: Codeklavier 12-24V AC/DC
Aantal: 1
Type rails: standaard
Montage op: Staal
Bijkomende materialen: Incl. kabelgoten 30x30mm
Montagekader: 2 zijden gespoten kokerprofiel 80x40x2 mm
Aantal: 2
Lengte [mm]: 3600
Download product documentation
Transparante silicone 1
Transport inbegrepen 1
Hoogtewerker inbegrepen 1
Montage inbegrepen 1

   Prijs per positie € 6 270,00  

Totaalprijs  netto excl. BTW: € 6 270,00  
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Poorten handenvrij aansturen?
Ga voluit voor hygiëne en veiligheid met contactloze sensoren!

In tijden waar hygiëne cruciaal is, zijn contactloos aangestuurde poorten echte aanraders. 
ASSA ABLOY Entrance Systems biedt verschillende oplossingen aan die industriële poorten een 
upgrade geven én meteen ook de veiligheid en hygiëne naar een hoger niveau tillen. Zo maakt de 
handenvrije drukknop het wel erg gemakkelijk om industriële poorten contactloos aan te sturen. 
Het resultaat? Een efficiënte, veilige en ononderbroken stroom van mensen en goederen.
 

Magic Switch IP65:     Handenvrije ‘drukknop’   VANAF 280€/unit
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Betalingsvoorwaarden: Einde maand 30 dagen 

Bovenvermelde betalingsvoorwaarden zijn enkel geldig mits goedkeuring van de kredietverzekeringsmaatschappij.

Voor akkoord bestelling:
Naam bedrijf:________________________________________________________________________________
 
Facturatieadres:______________________________________________________________________________

Postcode & Plaats: ____________________________________________________________________________
 
BTW nummer: _______________________________________________________________________________
 
Naam:___________________________________________Functie:____________________________________

Handtekening:____________________________________Datum:____/____/20____

Werfadres:__________________________________________________________________________________

Postcode & Plaats: ___________________________________________________________________________
 
Contactpersoon werfopvolging : _________________________________________________________________

Telefoonnummer/GSM : _________________________________E-mail_________________________________

Gelieve ondertekende bestelling ons te bezorgen via email (sales.be.entrance@assaabloy.com)

Bestelformulier

Samenvatting: Aantal

Poort met loopdeur met paniekbaar 1 € 6 270,00  

Totaal  netto excl. BTW: € 6 270,00  

Facturatieadres
Dhr. Johan Seynaeve
Crematorium Polderbos*
Grintweg 120
8400  Oostende

Werfadres:
IDS_Crematorium Polderbos Oostende
Grintweg 120
8400  Oostende

Leveringsvoorwaarden: Cost, insurance and freight

Facturatievoorwaarden: Na installatie 100%

BTW: 
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Poorten en deuren handenvrij aansturen? 
Ga voluit voor hygiëne en veiligheid 
met contactloze sensoren!  

assaabloyentrance.be

Gebruik handenvrije sensoren om
poorten en deuren te openen

Onze oplossing voor voetgangersdeuren
Op plaatsen waar veel voetgangers komen, worden 
klinken en manuele impulsgevers constant 
aangeraakt. Door geen klinken en manuele impuls-
gevers meer te moeten aanraken, daalt het risico 
op kruisbesmetting en kunnen bacteriën zich niet 
meer verspreiden tussen werknemers, klanten, 
patiënten en bezoekers. De ASSA ABLOY Magic 
Switch opent automatische deuren met een 
contactloos wuifgebaar en is daardoor bijzonder 
hygiënisch. Een topoplossing, ongeacht in welke 
sector u werkt.

Onze oplossingen voor poorten
Handenvrije trekkoordschakelaar
De traditionele trekkoord wordt vaak gebruikt
om een industriële poort te openen vanuit een
vorkheftruck. Dat biedt twee voordelen: de
bestuurder hoeft niet uit te stappen om de poort
te openen en, anders dan bij een radar, gaat de
poort niet toevallig open door ander verkeer. Wij
introduceren een handenvrije versie die een heel
kleine zone op de grond detecteert. Vanaf 3 meter
meet de detectiezone slechts 60 x 60 mm.

Handenvrije drukknop
Externe drukknoppen worden vaak gebruikt als
aanvulling op een regeleenheid om de poort van
de andere kant te openen. Wij introduceren een
handenvrije versie die een hand detecteert zonder
de knop aan te raken. Uw hand 10 tot 50 cm
voor de sensor bewegen volstaat om de poort te
openen.

Meer gebruiksgemak en hygiëne
Drukknoppen, trekkoordschakelaars of andere manuele impulsgevers zijn economische oplossingen om een 
poort of deur vanaf andere plaatsen te openen dan gewone schakelaars. Die worden vaak aangeraakt door veel 
verschillende handen.

Meer info?
Contacteer ons vandaag nog 
op het nummer 02 800 03 03
of via sales.be.entrance@assaabloy.com



Algemene Voorwaarden ASSA ABLOY Entrance Systems Belux NV – Conditions générales ASSA ABLOY Entrance Systems Belux SA 
 
Art 1. Toepassing van deze Algemene Voorwaarden: Art 1.1. de leverancier en/of uitvoerende partij wordt hier beschouwd door  ASSA ABLOY Entrance Systems Belux NV, gevestigd te Gontrode Heirweg 192,  
9090 Melle met ondernemingsnummer BE 0408.352.281, verder omschreven als ASSA ABLOY.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, alle door ASSA ABLOY gedane offertes en andere aanbiedingen, alle 
aan ASSA ABLOY. gegeven opdrachten, alle met ASSA ABLOY aangegane koop- en andere overeenkomsten, alle rechten en plichten voortvloeiende uit of samenhangende met aan ASSA ABLOY gegeven opdrachten 
en/of met ASSA ABLOY aangegane overeenkomsten.  Art 1.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden binden ASSA ABLOY  slechts voor voor zover zij door ASSA ABLOY schriftelijk zijn overeengekomen. 
Art 2. Geldigheid offertes: Art 2.1. Alle door of namens ASSA ABLOY gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang de op die aanbiedingen en/of offertes gegeven 
opdrachten niet zijn aanvaard door ASSA ABLOY. Opdrachten rechtstreeks of onrechtstreeks toegekend aan ASSA ABLOY zijn pas bindend na de door haar gedane schriftelijke opdrachtbevestiging. Ingeval 
overeenkomsten met ASSA BLOY een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor de door ASSA ABLOY vastgelegde tijdsduur.  Wijziging of annulering van een aan ASSA ABLOY gegeven opdracht of een 
met ASSA ABLOY gesloten overeenkomst kan slechts gebeuren mits schriftelijke instemming en op eventueel te stellen voorwaarden van ASSA ABLOY. Art 2.2. In geval van annulering is de koper een forfaitaire 
schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 25% van de prijs van de bestelling. Zijn goederen reeds in bewerking genomen of verzonden, dan is annulering van de koopovereenkomst door de koper uitgesloten.  Art 2.3. 
De bouwkundige, elektrische en elektro-technische voorzieningen behoren niet tot de offerte en dienen door derden of opdrachtgever te worden voorzien.  Iedere offerte omvat bijkomende verkoopvoorwaaden 
bijkomend van toepassing op deze  algemene voorwaarden.  
Art 3. Prijzen en betalingen voor nieuwe installaties: Art 3.1. Overeengekomen prijzen zijn bindend tenzij door omstandigheden onafhankelijk van de wil van ASSA ABLOY (zoals verhoging van rechten en/of 
accijnzen, wijziging in muntpariteit of verzekeringspremie e.d.) een prijsverhoging moet worden toegepast. Is dit het geval, dan is de door ASSA ABLOY  dienovereenkomstig toegepaste prijsverhoging bindend voor 
koper en/of opdrachtgever. Art 3.2.   Facturen dienen schriftelijk geprotesteerd te worden uiterlijk 7 dagen na ontvangst.  Art 3.3. Voor zover schriftelijk niets anders werd overeengekomen dienen alle betalingen 
rechtstreeks aan ASSA ABLOY te gebeuren en kan geen beroep worden gedaan op schuldvergelijking noch aanspraak gemaakt worden op korting of aftrek.  Art 3.4 . Alle betalingen dienen te gebeuren uiterlijk 7 dagen 
na factuurdatum tenzij anders door ASSA ABLOY schriftelijk werd bepaald. ASSA ABLOY houdt zich steeds het recht voor mits voorafgaandelijke aangetekende ingebrekestelling contante betaling te eisen vanaf de dag 
der facturatie.  Art 3.5. Ongeacht eventueel andersluidende overeenkomst kan ASSA ABLOY steeds dadelijke betaling van al het door koper en/of opdrachtgever verschuldigde vorderen, wanneer deze enig door hem 
aan ASSA ABLOY opeisbaar verschuldigd bedrag onbetaald laat, in staat van faillissement geraakt, opschorting van betaling verzoekt, of op enig goed van koper en/of opdrachtgever beslag wordt gelegd.  Art 3.6. Alle 
goederen welke nog niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit eigendom van ASSA ABLOY en dit in afwijking van art. 1583 Burgerlijk Wetboek. Eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor 
kosten en winstderving. Het risico gaat onmiddellijk over bij de aflevering van de goederen aan de koper.  Art 3.7. Indien schriftelijk niet anders is overeengekomen, wordt de montage geheel uitgevoerd door ASSA 
ABLOY en zijn de kosten hiervan inbegrepen bij offerte bepaalde en/of overeengekomen prijs. Het vereiste onderhoud van het geleverde valt niet onder de overeengekomen prijs. Art 3.8.  De betaling kan in geen enkel 
geval geweigerd worden door de aankoper/opdrachtgever op basis van eventuele defecten of onvolkomenheden op installaties geleverd door ASSA ABLOY.  De betalingsvoorwaarden kunnen niet aangepast worden bij 
bestelling.  Na onderzoek, kan ASSA ABLOY eventuele bijkomende garanties vragen.   
Art 4. Prijzen en betalingen voor  service-overeenkomsten en storingen:  De serviceovereenkomst zal onmiddellijk na ondertekening gefactureerd worden. Het onderhoud zal plaatsvinden na betaling van de 
factuur. De factuur dient binnen de 7 dagen betaald te worden na ontvangt tenzij anders overeengekomen. Tariefwijzigingen voor werkuren en voorrijkosten voor herstellingsopdrachten: de prijs zal jaarlijks per 1 
januari aangepast worden aan de hand van het indexcijfer van de consumptiegoederen. De aangepaste prijs zal niet lager zijn dan de direct voorafgaande. De referentieperiode is 1 januari t.e.m. 31 december.  De 
tarieven voor wisselstukken zijn afhankelijk van de evolutie van de grondstofprijzen en kunnen ten allen tijde worden aangepast. 
Art 5.  Levering, risico en aansprakelijkheid: Art. 5.1. Als plaats van levering geldt de plaats van de desbetreffende werkzaamheden, door ASSA ABLOY te leveren.  De koper is ertoe gehouden de goederen bij 
aflevering te stockeren op een droge en veilige plaats. Art 5.2. Vanaf het moment van levering is het risico voor geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de geleverde goederen voor koper en/of opdrachtgever.  Art 5.3. 
Natuurgeweld, vorst, staking en andere onvoorziene omstandigheden, die levering c.q. tijdige levering door ASSA ABLOY onmogelijk maken, gelden voor ASSA ABLOY als overmacht.  Art 5.4. Eventuele klachten dienen 
bij ASSA ABLOY schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen na levering op het overeengekomen leveringsadres. Na verloop van deze termijn is ASSA ABLOY op geen enkele wijze meer aansprakelijk te 
stellen, ook niet voor (verborgen) gebreken, behoudens indien anders schriftelijk overeengekomen werd.  Art 5.5. Aansprakelijkheid voor eventuele schade is voor ASSA ABLOY beperkt tot maximaal het factuurbedrag.  
Art 5.6. Overschrijding van de leveringstermijn geeft nooit recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk overeengekomen. Leveringstermijnen worden bij benadering vastgelegd en kunnen zo nodig door ASSA ABLOY 
eenzijdig worden gewijzigd. 
Art 6.  Niet-tijdige betaling en rente: Art 6.1. Bij niet-tijdige betaling van enig door koper en/of opdrachtgever aan ASSA ABLOY verschuldigd bedrag, is door het enkele feit van niet-tijdige betaling de koper en/of 
opdrachtgever in verzuim en gebreke zonder dat hiertoe enige aanmaning of ingebrekestelling door ASSA ABLOY is vereist. Art 6.2. Koper en/of opdrachtgever is vanaf de dag, dat hij gedurende een maand in gebreke 
blijft, op het bedrag der opeisbare vordering aan ASSA ABLOY, de rente verschuldigd van 3% voor elke maand vanaf de datum van verzuim, en voor elk gedeelte van een maand. Art 6.3. Het bedrag van elke factuur 
dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag met een 
minimum van 124,00 Euro.  Art 6.4. Niet-betaling binnen de gestelde termijn geeft ASSA ABLOY het recht de betreffende overeenkomst en alle overige tussen partijen gesloten doch niet, of slechts gedeeltelijk 
uitgevoerde, overeenkomsten onmiddellijk te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht van ASSA ABLOY tot het vorderen van schade, gederfde 
winst en interest. Koper en/of opdrachtgever kan als dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl ASSA ABLOY het recht heeft onmiddellijk betaling van de reeds geleverde goederen te vorderen.  
Art 6.5. Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede 
uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Ingeval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zonder dat wij hiervoor enige 
schadevergoeding verschuldigd zijn. Art 6.6. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk 
opeisbaar. 
Art 7. Eigendomsvoorbehoud en oplevering: Art 7.1. Eigendomsoverdracht van de geleverde goederen geschiedt eerst dan, wanneer de verschuldigde bedragen door koper zijn voldaan en door ASSA ABLOY zijn 
ontvangen. Bovendien dient de koper/opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens ASSA ABLOY te hebben voldaan.  Art 7.2. Onder oplevering van een aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan 
de koper. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel compleet is, uitgevoerd is en/of afgewerkt is en daarvan aan de koper en/of opdrachtgever schriftelijk mededeling is gedaan. Bij ontstentenis van een 
schriftelijke mededeling geldt de datum van het servicerapport waarop het geleverde werd in dienst gesteld. 
Art 8. Garantie: Art 8.1.. ASSA ABLOY staat in voor de juiste uitvoering van een opdracht met betrekking tot de constructie, het materiaal en de uitvoering. Dit betekent dat alle delen, die gedurende de 
garantieperiode defect raken door een onjuiste constructie en/of ondeugdelijk materiaal, gratis door ASSA ABLOY zullen worden vervangen.  Deze garantie omvat alle onderdelen, uurlonen en verplaatsingskosten Art 
8.2. De garantie is slechts van toepassing als de opdrachtgever aan al zijn financiële en andere verplichtingen jegens ASSA ABLOY volledig heeft voldaan.  Art 8.3. De garantie is niet van toepassing op gebreken die 
ontstaan ten gevolge van normale slijtage, verkeerde behandeling, overmacht zoals brand, explosie, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, oorlogshandelingen, oproer, atoomkernreacties of het vrijmaken van 
atoomenergie, foutief onderhoud of nadat een derde aan het geleverde heeft gewerkt. Art 8.4. Na (op)levering wordt door ASSA ABLOY een garantie verstrekt van één jaar op materiaal-, fabricage- en 
constructiefouten  voor voetgangersdeuren, industriële poorten laad- en lossystemen, snelrolpoorten en megadoor, bij installaties van het particulier type is de garantieperiode twee jaar. Op veren voor industriële 
poorten garandeert ASSA ABLOY een termijn van 12 maanden, echter met een maximum van 20 000 openingen (of meerdere openingen, indien dit vermeld staat bij beslagtype.  De garantie is niet van toepassing op 
handzenders.  Art 8.5. De garantie omvat geen verplichting tot vergoeding van schade, welke door bedrijfsstoring of door de koper mocht ontstaan. Art 8.6. De herstellingen en de interventies onder garantie worden 
uitgevoerd binnen de gangbare kantooruren.  Art 8.7. De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat de onderdelen, waarop de garantie betrekking heeft, nog niet hersteld of door andere vervangen 
zijn.  Art 8.8. In geval van levering door een fabrikant via ASSA ABLOY zijn de garantievoorwaarden jegens de koper en/of opdrachtgever slechts van toepassing indien en in zoverre ze door de fabrikant worden 
verleend.   
Art 9. Geschillen: Deze algemene voorwaarden zijn steeds en met voorrang van toepassing  op alle overeenkomsten afgesloten met ASSA ABLOY.  Geschillen verband houdende met overeenkomsten  gesloten met 
ASSA ABLOY worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken te Gent. 
 

*** 
 
Art 1. Applicabilité des présentes Conditions générales: Art 1.1. le fournisseur et/ou l’exécutant est considéré par ASSA ABLOY Entrance Systems Belux SA, situé à Gontronde Heirweg 192, 9090 Melle avec le 
numéro d’entrerprise BE0408.352.281, plus loin décrit comme ASSA ABLOY.  Les présentes Conditions générales s'appliquent à tous les devis et autres offres faits par ASSA ABLOY, toutes les missions confiées à ASSA 
ABLOY, toutes les conventions de vente et autres conclues avec ASSA ABLOY, tous les droits et obligations découlant ou relatifs aux missions confiées à ASSA ABLOY et/ou conventions conclues avec ASSA ABLOY.  
Art 1.2. Les dérogations aux présentes Conditions générales ne lient ASSA ABLOY S.A. qu'à la condition expresse qu'elles aient été convenues ou approuvées par écrit par ASSA ABLOY. 
Art 2. Validité des offres: Art 2.1. Tous les devis et/ou offres faits par ou pour le compte de ASSA ABLOY sont sans engagement et peuvent être rétractés tant que les missions contenues dans ces devis ou offres 
n'ont pas été acceptées par ASSA ABLOY.  Les missions confiées à ASSA ABLOY, que ce soit directement ou indirectement, n'engagent ASSA ABLOY que pour autant que l'acceptation de cette mission ait été confirmée 
par écrit par ASSA ABLOY.  Dans l'éventualité où les missions confiées à ASSA ABLOY. ont un caractère récurrent, elles n'engagent ASSA ABLOY que pour une durée déterminée, Toute modification ou annulation d'une 
mission confiée à ASSA ABLOY ou d'une convention conclue avec ASSA ABLOY n'est possible que moyennant accord écrit, et aux éventuelles conditions à définir par ASSA ABLOY.  Art 2.2. En cas d’annulation par 
l’achteteur, une indemnisations sera demandée à l’acheteur équivalent à 25% du prix de la commande.  Art 2.3. Si les marchandises sont déjà en cours de fabrication et/ou expédiées, l’annulation par l’acheteur n’est 
pas autorisée.   Les dispositions structurelles, électriques et électrotechniques relatives à l'installation ne font pas partie de l'offre et doivent être prises en charge par un tiers ou par le commanditaire. 
Art 3. Prix et paiement de nouvelles installations: Art 3.1. Les prix convenus ne peuvent être modifiés, sauf dans l'éventualité où des circonstances indépendantes de la volonté de ASSA ABLOY (telles qu'une 
augmentation des droits ou accises, une modification des parités monétaires ou des primes d'assurances, etc.) justifient une adaptation du prix. Dans un tel cas, l'acheteur et/ou commanditaire est tenu d'accepter la 
majoration de prix appliquée par ASSA ABLOY. Art 3.2. L'éventuelle contestation d'une facture doit se faire par écrit dans les 7 jours de sa réception.  Art 3.3. Sauf convention écrite en sens contraire, tous les 
paiements doivent être effectués directement à ASSA ABLOY, sans qu'il soit permis d'effectuer une compensation des créances ou de réclamer une réduction ou ristourne.  Art 3.4. Sauf disposition écrite en sens 
contraire de ASSA ABLOY,  tous les paiements doivent être effectués dans les 7 jours de la date de la facture. ASSA ABLOY se réserve le droit, moyennant mise en demeure préalable signifiée par envoi recommandé, 
d'exiger un paiement comptant au jour de la facturation. Art 3.5.  Sauf convention en sens contraire, ASSA ABLOY est habilité à requérir le paiement immédiat de toutes les sommes dues par l'acheteur et/ou le 
commanditaire en cas de non-paiement à ASSA ABLOY d'une dette échue, en cas de faillite, de demande de sursis de paiement ou de saisie d'un bien quelconque de l'acheteur et/ou du commanditaire.  Art 3.6. Toutes 
les marchandises qui ne sont pas entièrement payées restent dans leur totalité restent la propriété de ASSA ABLOY et ceci en déviance de l’art. 1583 du Code civil.  Les avances payées sont alors considérées comme 
compensation pour les frais et pertes de bénéfice.  Le risque par contre est directement transmis de ASSA ABLOY à l’acheteur lors de la livraison. Art 3.7. Sauf convention écrite en sens contraire, le montage des 
installations se fait par ASSA ABLOY et les frais sont compris dans l’offre et le prix de vente convenu.  L’entretien des installations n’est pas compris dans le prix convenu.  Art 3.8. Le paiement ne peut en aucun cas 
être refusé par l'acheteur et/ou le commanditaire sur la base de prétendus défauts ou imperfections de ce qui a été livré par ASSA ABLOY.  Les délais de paiement indiqués dans notre offre peuvent être adaptés à la 
commande. Après examen, ASSA ABLOY est habilité à exiger des garanties complémentaires. 
Art 4. Prix et paiements de contrats d’entretien.  Les contrats d’entretien sont directement payables après signature du contrat.  L’entretien s’effectuera après paiement de la facture.  La facture doit être payée 
endéans les 7 jours de sa réception sauf convention explicite différente.  Modifications de tarifs pour les horaires de travail et les déplacements pour les tâches de réparation : révision du prix annuel au 1ier janvier sur 
base de l’index des prix à la consommation.  Les prix ne peuvent en cas être plus bas lors de la révision par rapport au prix initial.  La période de référence est celle du 1ier janvier au 31 décembre.  Les tarifs pour les 
pièces de rechange dépendent de l’évolution du prix des matières premières et peuvent être revus à chaque moment. 
Art 5. Livraison, risques, responsabilité: Art 5.1. Par livraison, on entend la fourniture des marchandises par ASSA ABLOY au lieu de livraison où les travaux en question doivent être effectués.  L’acheteur est tenu 
de stocker les marchandises dans un endroit en sécurité à l’abris de l’humidité.  Art 5.2. Dès le moment de la livraison, le risque d'endommagement total ou partiel des marchandises livrées est supporté par l'acheteur 
et/ou le commanditaire.  Art 5.3. Les catastrophes naturelles, gels, grèves et autres circonstances imprévues, qui rendent impossible la livraison ou le respect des délais de livraison par ASSA ABLOY sont des cas de 
force majeure.  Art 5.4. Les plaintes éventuelles doivent être introduites par écrit auprès de ASSA ABLOY. dans les quatorze jours de la livraison à l'adresse convenue. À l'issue de ce délai, ASSA ABLOY ne peut plus en 
aucune manière être tenu pour responsable, même des vices (cachés), sauf convention écrite en sens contraire.  Art 5.5. L'éventuelle responsabilité supportée par ASSA ABLOY du chef des dommages encourus est 
limitée au montant de la facture.  Art 5.6. Le dépassement des délais de livraison ne donne pas droit à des dédommagements, sauf convention écrite. Les délais de livraison sont indicatifs et, le cas échéant, peuvent 
être modifiés unilatéralement par ASSA ABLOY. 
Art 6. Non-respect du délai de paiement et intérêts : Art 6.1. En cas de non-respect du délai de paiement d'un quelconque montant dû par l'acheteur et/ou le commanditaire à ASSA ABLOY, ce simple non-respect 
place l'acheteur et/ou le commanditaire en état de défaut et de négligence, sans un quelconque avertissement ou mise en demeure de ASSA ABLOY.  Art 6.2. L'acheteur et/ou le commanditaire, en cas de prolongation 
du défaut de paiement pendant un mois, est tenu de payer à ASSA ABLOY un intérêt mensuel de retard de 1%, sur le montant de la dette exigible, pour chaque mois écoulé depuis la date de l'échéance, ainsi que pour 
tout mois entamé.  Art 6.3. Le montant de toute facture qui n'est pas intégralement acquitté à l'échéance est majoré d'office et sans mise en demeure préalable d'une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant dû, 
avec un minimum de 124,00 euros.  Art 6.4. En cas de défaut de paiement à l'échéance convenue, ASSA ABLOY est habilité à résilier immédiatement ou à considérer comme résiliée la convention en question, ainsi que 
toutes les autres conventions non réalisées ou partiellement réalisées, conclues entre les parties, et ce sans intervention judiciaire et nonobstant le droit de ASSA ABLOY à requérir des dédommagements, manques à 
gagner et intérêts. Dans cette éventualité, l'acheteur et/ou le commanditaire ne pourra plus se prévaloir de cette convention, tandis que ASSA ABLOY sera habilité à exiger le paiement immédiat des marchandises déjà 
livrées.  Art 6.5. Dans le cas où la notification de crédit de l’acheteur devrait diminuer, ASSA ABLOY se garde le droit, même après livraison partielle des marchandises d’exiger et de disposer des garanties dans le 
cadre de la bonne exécution des travaux.  Dans le cas où l’acheteur n’en conviendrait pas, ASSA ABLOY a le droit d’annuler partiellement ou complètement la commande sans qu’aucun dommage ne doit être payé à 
l’acheteur.  Art 6.6. Le non-paiement d’une seule facture à l’échéance due, rend le paiement des autres factures directement exigible par ASSA ABLOY, indépendamment l’échéance de celles-ci. 
Art 7. Réserve de propriété et réception : Art 7.1. La réserve de propriété des marchandises livrées se produit lorsque les montants dus par l'acheteur ont été acquittés et reçus par ASSA ABLOY. En outre, 
l'acheteur/commanditaire doit avoir satisfait à toutes ses obligations à l'égard de ASSA ABLOY.  Art 7.2. Par réception d'un travail, on entend la remise concrète à l'acheteur. Le travail est considéré comme terminé 
quand l'ensemble est complet, réalisé et/ou fini et qu'il en a été fait mention par écrit à l'acheteur ou/ou au commanditaire. En cas d'absence de mention écrite, la date de référence est la date du rapport de service à 
laquelle l'installation livrée a été mise en service. 
Art 8. Garantie: Art 8.1. ASSA ABLOY prend en charge la bonne exécution des installations concernant la construction, les marchandises et l’exécution.  Par conséquent, toutes les pièces qui peuvent être défectueuses 
pendant la période de garantie suite à une erreur de construction ou de la marchandise, seront gratuitement remplacées par ASSA ABLOY.  Cette garantie comprend les pièces, les heures de travail et les frais de 
déplacement.  Art 8.2. La garantie est uniquement d’application pour autant que l’acheteur/commanditaire a rempli toutes ses obligations financières et autres par rapport à ASSA ABLOY.  Art 8.3. La garantie n’est 
pas d’application en cas dysfonctionnement suite à une usure normale, une erreur de manipulation, cas de force majeure tels que incendie, explosion, dégât des eaux, orages, catastrophes naturelles, situation de 
guerre, réactions atomiques ou la libération d’énergie atomique, entretien fautif suite à l’intervention d’une tierce partie. Art 8.4. Après réception, ASSA ABLOY offre une garantie d’un an sur les pièces et les erreurs de 
fabrication et de construction pour les portes pédestres, industrielles, quais de (dé)chargements, portes rapides et megadoor.  Les installations pour particuliers ont une garantie de deux ans.  Les amortisseurs (veren) 
pour les portes industrielles, quais de (dé)chargements, portes rapides et megadoor ont une garantie de un an limité à 20000 ouvertures (sauf mention explicite contraire).  La garantie n’est pas d’application sur les 
commandes à distance.  Art 8.5. La garantie ne contient pas d’obligation de dédommagement qui pourrait émaner par l’acheteur ou une erreur de manipulation.  Art 8.6. Les réparations et interventions sous garantie 
s’effectuent pendant les horaires de bureau.  Art 8.7. L’acheteur/commanditaire n’a pas le droit de refuser le paiement si les pièces, sur lesquelles portent la garantie, ne sont pas réparées ou remplacées.  Art 8.8.  En 
cas de livraison par une tierce partie au nom de ASSA ABLOY, la garantie par rapport à l’acheteur/le commanditaire se fait par rapport à la garantie donnée par la tierce partie. 
Art 9. Litiges : Les présentes Conditions générales sont toujours d'application prioritairement à toutes les conventions conclues avec ASSA ABLOY. Les litiges pouvant découler de l'application des conventions conclues 
avec ASSA ABLOY sont du ressort exclusif du tribunal compétent en la matière à Gand.   
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Bijlage aan de Algemene Voorwaarden :  

specifieke voorwaarden voor Pedestrian Door Solutions 
 
Art 1. Toepassingsgebied van de specifieke voorwaarden voor Pedestrian Door Solutions: deze voorwaarden vormen een bijlage aan de 
Algemene Voorwaarden van de ASSA ABLOY Entrance Systems Belux NV  gevestigd te Gontrode Heirweg 192,  9090 Melle met ondernemingsnummer 
BE 0408.352.281, verder omschreven als ASSA ABLOY. 
 
Art 2. Leveringstermijnen: Art 2.1. Draaideuren: Standaard 6 weken na definitieve gegevens,  Schuifdeuren: Standaard 6-10 weken na 
goedkeuring tekening, Roterende- en gebogen deuren: 10-12 weken na goedkeuring tekening. Afwijkingen ten aanzien van de standaard levertijden 
zijn niet in deze offerte opgenomen.  Snellere levertijden zijn mogelijk maar altijd vooraf in overleg. Voor spoedleveringen geldt een toeslag van 15% 
op de waarde van de producten.  Art 2.2. Wanneer de installatiedatum uitgesteld dient te worden, is het belangrijk dat wij hiervan minimaal 8 
werkdagen voor de overeengekomen installatiedatum op de hoogte gebracht worden om extra kosten te voorkomen. Het materiaal zal wel worden 
gefactureerd. Een nieuwe installatiedatum moet minstens 10 werkdagen voor die datum worden afgesproken. Indien het uitstel langer dan 2 weken is 
en het is niet mogelijk de materialen op de locatie af te leveren, dan kunnen we deze opslaan tegen extra kosten. Overschrijdt het uitstel een 
prijsindexering, dan zal de nieuwe prijsindexering van toepassing zijn op alle resterende diensten en leveringen.  Art 2.3. De uiteindelijke levertermijn 
gaat in NA goedkeuring van het tekenwerk door de opdrachtgever.  Standaard producttekeningen zijn beschikbaar (geen bouwkundige details). Extra 
tekeningen, aangepast aan de wensen van de klant, zijn niet bij deze offerte inbegrepen. Tekeningen worden eenmalig ter goedkeuring verstrekt.   

Art 3. Uitvoeren installatie:  Art 3.1. Tenzij anders omschreven, is montage door ASSA ABLOY inbegrepen in deze offerte. Dit geldt voor draai- en 
schuifdeurautomaten, roterende deuren, luchtgordijnen en de aangeboden randapparatuur. Deze offerte heeft betrekking op de installatie uitgevoerd 
op een continue manier, zonder onderbrekingen.  Alle onderbrekingen zullen worden beschouwd als meerkosten en alle materiaal zal worden 
gefactureerd op de overeengekomen installatiedatum, samen met de al uitgevoerde installatie. Wanneer dit uitstel aanleiding geeft tot overuren, zullen 
ze worden gefactureerd als meerkosten.  Alleen installatie en eventuele andere bezoeken die specifiek omschreven zijn in deze offerte, zijn inbegrepen 
bij de offerteprijs. Art 3.2. Tenzij anders vermeld is deze offerte inclusief het leveren van materialen, zonder extra hulpmiddelen en hulp van personen. 
Indien dit toch voor de installatie vereist is, brengt dit extra kosten met zich mee en die zullen worden doorbelast (bijvoorbeeld onverwacht speciaal 
vervoer, kranen, vorkheftrucks, uren enz.).  Art 3.3. Extra werk, materialen, accessoires, bekabeling, administratieve documenten enz. die niet 
specifiek staan omschreven in deze offerte zijn niet opgenomen in de levering. Op speciaal verzoek kunnen deze wel geleverd worden, maar alleen 
indien er overeenstemming bestaat over de extra kosten.  Art 3.4. Op de installatiedatum moet er een vertegenwoordiger van de klant op de werf zijn 
voor de overdracht, om de gebruikersinstructie te krijgen en te controleren of de wensen van de klant zijn uitgevoerd en dit te bevestigen door een 
document te ondertekenen. Als er geen vertegenwoordiger beschikbaar is voor de overdracht, dan zal de installatie  automatisch aanvaard worden. 
Ieder extra bezoek, bijvoorbeeld om extra aanpassingen te verrichten, een gebruikersinstructie te geven of andere speciale wensen, zal worden 
gefactureerd.  Art 3.5.  Parkeer- en andere vergunningen tijdens de werken moeten door de bouwheer geregeld worden om toegankelijke en veilige 
werkomstandigheden te kunnen garanderen.  Art 3.6. ASSA ABLOY levert de materialen minimaal één- of meerdere werkdagen vóór de geplande 
montagedatum op het projectadres. Op het overeengekomen aflevertijdstip van de materialen moet er een vertegenwoordiger van de klant op het 
projectadres aanwezig zijn voor overdracht van de materialen.  Speciale en extra verzekeringen, anders dan de standaard verzekeringen, kunnen op 
speciaal verzoek worden geleverd, maar alleen na goedkeuring van een extra offerte. 
 
Art 4. Bouwkundige en elektrische voorzieningen:  Art 4.1. Tenzij anders vermeld in de offerte dient de opdrachtgever in te staan voor het 
aanbrengen van een voldoende stevig/stabiel bevestigingsvlak over de volle lengte van de automaat of breedte van het deurgeheel.  Plaasterplaten 
dienen intern verstevigd te worden.  Art 4.1.1.  Sluitplaat/Vloerpotten: Tenzij anders vermeld staat ASSA ABLOY NIET in voor het inbouwen van 
eventuele sluitplaten noch voor  het verwijderen van vloerveren/potten. Vloerpotten/veren dienen altijd op voorhand verwijderd te zijn.  Art 4.1.2.  
Plafond: Indien de automaat boven een verlaagd plafond wordt geplaatst dient dit (voor service- en/of onderhoudswerkzaamheden) over de gehele 
lengte van de automaat demontabel te worden gemaakt (min. 600mm wegdraaibaar vanuit de automaat).  Art 4.1.3. Peilmaat: Deze dient altijd door 
de aannemer te worden bepaald. ASSA ABLOY is hiervoor niet verantwoordelijk.  Art 4.1.4.  Uitbraak en afvoer: Altijd door derden tenzij anders 
overeengekomen.  Het op een aanvullend verzoek verwijderen of opruimen van oude deuren en wanden, houten kratten, verpakkingen en om het even 
welk ander materiaal dat niet inbegrepen was in de originele offerte/bestelling, zal worden gefactureerd.  Art 4.1.5.  Luchtgordijnen: ASSA ABLOY 
verzorgt de montage van luchtgordijnen indien deze zijn aangeboden. De elektrische- of CV-voorzieningen/-aansluitingen dienen altijd door derden te 
gebeuren.  Art 4.2. De voeding en de bekabeling voor de automaat en de impulsgevers zijn door de elektricien / uw diensten te voorzien. ASSA ABLOY 
voorziet wel de aansluiting in de automaat.  Kabelgoten worden niet door ASSA ABLOY voorzien tenzij dit vooraf is aangeven.  Bekabelingschema's 
worden verstuurd na opdracht. 

Art 5. Verzekeringen: Speciale en extra verzekeringen, anders dan de standaard verzekeringen, kunnen op speciaal verzoek worden geleverd, maar 
alleen na goedkeuring van een extra offerte. 
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Gontrode Heirweg 192 – 9090 Melle 

Bijlage aan de Algemene Voorwaarden :  

specifieke voorwaarden voor Industrial Door & Docking Solutions & High Performance Door 

Solutions 
 
Art 1. Toepassingsgebied van de specifieke voorwaarden voor Industrial Door & Docking Solutions en High Performance Door Solutions: 
deze voorwaarden vormen een bijlage aan de Algemene Voorwaarden van de ASSA ABLOY Entrance Systems Belux NV  gevestigd te Gontrode Heirweg 
192,  9090 Melle met ondernemingsnummer BE 0408.352.281, verder omschreven als ASSA ABLOY. 
 
Art 2. Leveringstermijnen: Art 2.1. Sektionaal-, vouw- en snelrolpoorten: 6 weken, laad- en lossystemen, Megadoor ‘Standaard’: 10 à 12 weken, 
Megadoor ‘Project’: op aanvraag.  De opgegeven termijnen zijn ter indicatieve titel, kunnen variëren afhankelijk van de uitvoering en beginnen te lopen 
vanaf orderbevestiging en na goedkeuring van onze kredietverzekeringsmaatschappij.  Art 2.2. Bij elke wijziging na de orderbevestiging (maatvoering, 
kleur, …) kan ASSA ABLOY de voorgestelde leveringstermijnen niet langer garanderen. Een nieuw prijsvoorstel met vermelding van nieuwe levertermijn 
dient te worden opgemaakt.  Art 2.3. Indien de leverdatum op verzoek van de opdrachtgever verschoven wordt, brengt ASSA ABLOY tien (10) 
werkdagen na de afgesproken datum €40 opslagkosten per begonnen week en per unit in rekening.  Art 2.4. Indien een levering in meerdere fasen 
gevraagd wordt, zullen de meerkosten hiervoor extra in rekening gebracht worden. Art 2.5. De opgegeven prijzen zijn geldig voor een levering binnen 
max. 16 weken na ontvangst van het order. Indien op vraag van de klant de plaatsing later plaatsvindt en de staalprijsindex meer dan 5% gestegen is 
t.o.v. het tijdstip van ontvangst van het order, behouden wij ons het recht voor hiervoor de kosten door te rekenen aan de klant. 
 
Art 3. Uitvoeren installatie:  Art 3.1. De installatie omvat het aanbrengen en proefdraaiend opleveren van het door ASSA ABLOY geleverde product. 
Aanpassingen aan de constructie van het gebouw, metselwerken, slijp- en breekwerkzaamheden, … zijn niet inbegrepen tenzij anders schriftelijk 
overeengekomen.  Art 3.2. Onze prijzen zijn gebaseerd op het installeren van de producten op normale werkdagen en –uren, en dit zonder 
onderbreking van de opdrachtgever. Indien een installatie in meerdere fasen gevraagd wordt, zullen de meerkosten hiervoor extra in rekening gebracht 
worden.  Extra uren, die niet aan ASSA ABLOY zijn toe te rekenen, worden tegen het geldende uurtarief aan de opdrachtgever doorgerekend.  Art 3.3. 
Op de plaats van installatie dient een afgewerkte vloer aanwezig te zijn. Voor het goed functioneren van de poort(en) dient (dienen) de afgewerkte 
vloer(en) effen, waterpas, droog en proper te zijn. - De opdrachtgever dient voor een vlak montageframe te zorgen van voldoende sterkte om een 
deugdelijke bevestiging te waarborgen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.  Art 3.4. - De plaats van installatie dient bereikbaar en begaanbaar 
te zijn voor een vrachtwagen van ongeveer tien (10) ton.  - Tijdens de installatie kan er geen verkeer door de dagopening plaatsvinden. - Tijdens de 
montage-werkzaamheden dient binnen een straal van dertig (30) meter een elektrische voeding (230V/16A ) aanwezig te zijn.  Art 3.5. Voor de 
installatie voorziet ASSA ABLOY de benodigde hoogwerker(s) met een toereikende werkhoogte. Kosten hiervoor worden aan de opdrachtgever 
doorgerekend.  Indien noodzakelijk zal door de opdrachtgever hijsapparatuur ter beschikking gesteld moeten worden. De hijsinstallatie, evenals de 
hijswerkmiddelen zoals stroppen, kabels en dergelijke, moeten voldoen aan alle wettelijke normen en eisen. Hijswerkzaamheden dienen door de 
opdrachtgever uitgevoerd te worden middels een wettelijk bevoegd en gecertificeerd persoon.  Een heftruck met chauffeur dient tijdens het lossen en 
tijdens de montage van laad- en lossystemen kosteloos ter beschikking te worden gesteld. Indien echter werd overeengekomen dat ASSA ABLOY dit 
moet voorzien zullen de kosten hiervoor aan de opdrachtgever worden doorgerekend. Het verticale transport van de goederen valt buiten onze 
levering.  Art 3.6. In geval van elektrisch aangedreven producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voorziet ASSA ABLOY aan de 
motorzijde/besturingskast een werkschakelaar (25A – 5-polig) conform aan het type motor.  Indien voeding ontbreekt en onze monteur later terug 
moet komen voor het afstellen van de motor, worden de hieruit ontstane kosten tegen het geldende uurtarief (inclusief voorrijkosten) aan de 
opdrachtgever doorgerekend.  Op datum van 01/07/2013 bedragen deze kosten 180€ voor de eerste unit. Indien het meerdere units betreft zullen de 
werkzaamheden uitgevoerd worden “in regie”.   
 
Art 4. Afvalbeheer tijdens de installatie: Art 4.1. Afval, bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal als karton, hout, pakbanden en dergelijke, wordt door 
medewerkers van ASSA ABLOY ingezameld en gedeponeerd in een door de opdrachtgever kosteloos ter beschikking te stellen container op de 
montageplaats.  
 
Art 5. Oplevering: Art 5.1. Oplevering geschiedt direct na beëindiging van de montage door het aanbieden van een montage opleveringsformulier 
namens ASSA ABLOY aan de opdrachtgever. Voor ondertekening dient de opdrachtgever, of een gemachtigde, aanwezig te zijn. Art 5.2. De ontvangst 
van onze installaties door een erkende instantie voor inbedrijfstelling is nooit inbegrepen. Indien u wenst dat wij de ontvangst van de installaties 
voorzien of als de wetgeving van het land het voorschrijft (wetgeving in Groothertogdom Luxemburg overeenkomstig het voorschrift ITM-SST 2226.1) 
kunnen wij de ontvangst, mits een supplement van 225 euro van 1 tem 6 units en 40 € per unit > 6 stuks de uitrusting voorzien. In de overige gevallen 
en zonder expliciete vermelding en/of bestelling, valt de ontvangst ten laste van de klant.   
 
Art 6 Meerkosten:  ASSA ABLOY houdt zich het recht voor een meerkost aan te rekenen aan de opdrachtgever indien: (i) er sprake is van wijzigingen 
in de overeenkomst dan wel voorwaarden van de uitvoering,  (ii) de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de 
werkelijkheid en deze zaken een meerwerk tot gevolg hebben. De hieruit ontstane kosten zullen tegen het geldende tarief geldig op moment van 
uitvoer der werken aan de opdrachtgever worden doorgerekend. 
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toegangsproducten en -oplossingen en ondersteunt efficiënte en betrouwbare toegang in elk gebouw.

Complete toegangsoplossingen voor elk gebouw
 � Automatische deuren
 � Industriële en commerciële deuren 
 � High-performance deuren
 � Hangardeuren
 � Laad- en losuitrusting
 � Onderhoud & modernisering

Ons team ervaren specialisten biedt ondersteuning  
en advies gedurende het volledige bouwproces.


