
 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden Shape & Color 
 

 

Levering 

Prijsvorming: 

❖ Prijzen zijn gebaseerd op inzichten Shape & Color BV. 

❖ Prijzen zijn exclusief BTW. 

❖ Prijzen zijn vast tot 30 dagen na factuurdatum. 

❖ Hoeveelheden blijven verrekenbaar. 

❖ Prijzen zijn inclusief arbeid. 

❖ Prijzen zijn gebaseerd op normale werkdagen en werktijden (indien niet anders vermeldt). 

❖ Prijzen zijn gebaseerd op werkzaamheden in een aangesloten periode. 

 

De opdrachtgever zorgt voor: 

❖ Goede parkeergelegenheid (eventuele parkeerkosten zijn voor opdrachtgever). 

❖ Koud stromend water. 

❖ Aansluitingen t.b.v. elektrische gereedschappen en dergelijke moeten voldoende tijdig  en kosteloos ter 

beschikking zijn. 

❖ De gebouwen dienen goed toegankelijk te zijn. 

❖ Er kan gelost worden binnen een straal van 5 meter. 

❖ Goede bereikbaarheid t.b.v. aanvoer materiaal. 

 

Betaling: 

❖ Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. 

❖ Betalingstermijnen: 

❖ 1e termijn 50% binnen 14 dagen na opdracht, en dient betaald te zijn voor aanvang van de werkzaamheden 

❖ 2e termijn 40% dient betaald te zijn bij aanvang werkzaamheden 

❖ 3e termijn 10% binnen 14 dagen na oplevering 

❖ Indien betalingen niet tijdig binnen zijn, heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden tijdelijk op te 

schorten tot de betalingen binnen zijn. Gevolgschade hieruit voortvloeiend zijn nimmer voor de 

opdrachtnemer. 

 

Levering geschiedt uitsluitend in overleg.  

 

 

Meubelmontage 

Prijsvorming: 

❖ Prijzen zijn gebaseerd op inzichten Shape & Color BV. 

❖ Prijzen zijn exclusief BTW. 

❖ Prijzen zijn vast tot 30 dagen na factuurdatum. 

❖ Hoeveelheden blijven verrekenbaar. 

❖ Prijzen zijn inclusief arbeid. 

❖ Prijzen zijn gebaseerd op normale werkdagen en werktijden (indien niet anders vermeldt). 

❖ Prijzen zijn gebaseerd op werkzaamheden in een aangesloten periode. 

 

Arbeidsomstandigheden: 

❖ De ruimten waar meubelmontage gedaan moet worden, worden ons schoon en leeg opgeleverd.  

❖ Er vinden geen andere werkzaamheden plaats. 

❖ Indien er in een ruimte gemonteerd moet worden, dient hier voldoende ruimte te zijn voor montage. 

 

 Oplevering: 

❖ Alle geplaatste meubels worden gecontroleerd op beschadigingen. 

❖ Van mogelijke beschadigingen / opleverpunten wordt melding gemaakt. 

❖ Geconstateerde beschadigingen worden kosteloos vervangen op een zo kort mogelijke termijn. 

❖ Bij de oplevering of op een gewenst later tijdstip wordt een  zitinstructie gegeven. 

❖ Na twee weken worden alle bureaus na-gesteld op de door de gebruiker gewenste hoogte. 

 

 

 



 

De opdrachtgever zorgt voor: 

❖ De maatvoering en een meubeltekening en/of duidelijke afspraken  inzake de maatvoering. 

❖ Een container om het restafval in te deponeren. 

❖ Goede parkeergelegenheid. 

❖ Verticaal transport.  

❖ Goede bereikbaarheid t.b.v. aanvoer materiaal, over een vlakke verharde weg. 

 

Betaling: 

❖ Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. 

❖ Betalingstermijnen: 

❖ 1e termijn 50% binnen 14 dagen na opdracht 

❖ 2e termijn 40% dient betaald te zijn bij aanvang werkzaamheden 

❖ 3e termijn 10% binnen 14 dagen na oplevering 

❖ Indien betalingen niet tijdig binnen zijn, heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden tijdelijk op te 

schorten tot de betalingen binnen zijn. Gevolgschade hieruit voortvloeiend zijn nimmer voor de 

opdrachtnemer. 

 

Levering geschiedt uitsluitend in overleg.  

 

Vloerafwerking 

Prijsvorming: 

❖ Prijzen zijn gebaseerd op inzichten Shape & Color BV. 

❖ Prijzen zijn exclusief BTW. 

❖ Prijzen zijn vast tot 30 dagen na factuurdatum. 

❖ Hoeveelheden blijven verrekenbaar. 

❖ Prijzen zijn inclusief arbeid. 

❖ Prijzen zijn gebaseerd op normale werkdagen en werktijden (indien niet anders vermeldt). 

❖ Prijzen zijn gebaseerd op werkzaamheden in een aangesloten periode. 

❖ Prijzen zijn exclusief eventuele (noodzakelijke) reparaties aan de ondervloer. 

❖ Prijzen zijn exclusief eventuele (noodzakelijke) voorbehandelingen aan de ondervloer. 

❖ Prijzen zijn exclusief het insnijden van vloerpotten, vloerluiken e.d. tenzij anders vermeldt. 

❖ Prijzen zijn gebaseerd op de volgende dagproducties (indicatief): 

Tapijttegels  : 250m2 per ploeg van twee personen. 

  

Arbeidsomstandigheden: 

❖ Voordat de stoffeerwerkzaamheden plaats vinden zal er een constante tempratuur moeten zijn van minimaal 

18 graden Celsius. 

❖ De te stofferen ruimten worden ons schoon en leeg opgeleverd. Er vinden geen andere werkzaamheden 

plaats. 

❖ Alvorens de vloerbedekkingen gestoffeerd kunnen worden mag de dekvloer niet teveel restvocht bezitten. 

Globale indicaties: cementdekvloer met linoleum 2.5% / tapijt 3.5% / PVC 2%. Anhydrietvloer met linoleum 0.5% 

/ tapijt 1% / PVC 0.3%. E.e.a. volgens voorschrift lijmleverancier en fabrikant vloerbedekking. Incidenteel kunnen 

afwijkingen voorkomen. 

❖ De ondervloeren moeten aan de gestelde vlakheidnormen voldoen. De egalisatie volgt in meerdere of 

mindere mate de toelaatbare onvlakheid van de ondervloer. 

 

De opdrachtgever  zorgt voor: 

❖ De maatvoering en het uitzetten d.w.z. een meetpunt per verdieping waaruit gemeten kan worden. 

❖ Goede parkeergelegenheid. 

❖ Koud stromend water. 

❖ Verticaal transport. 

❖ Goede bereikbaarheid t.b.v. aanvoer materiaal. 

 

Betaling: 

❖ Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. 

❖ Betalingstermijnen: 

❖ 1e termijn 50% binnen 14 dagen na opdracht 

❖ 2e termijn 40% dient betaald te zijn bij aanvang werkzaamheden 

❖ 3e termijn 10% binnen 14 dagen na oplevering 

❖ Indien betalingen niet tijdig binnen zijn, heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden tijdelijk op te 

schorten tot de betalingen binnen zijn. Gevolgschade hieruit voortvloeiend zijn nimmer voor de 

opdrachtnemer. 

 

Levering geschiedt uitsluitend in overleg. 

 

 

 

 



 

Scheidingswanden 

Prijsvorming: 

❖ Prijzen zijn gebaseerd op inzichten Shape & Color BV. 

❖ Prijzen zijn exclusief BTW. 

❖ Prijzen zijn vast tot 30 dagen na factuurdatum. 

❖ Hoeveelheden blijven verrekenbaar. 

❖ Prijzen zijn inclusief arbeid. 

❖ Prijzen zijn gebaseerd op normale werkdagen en werktijden (indien niet anders vermeldt). 

❖ Prijzen zijn gebaseerd op werkzaamheden in een aangesloten periode. 

 

Arbeidsomstandigheden: 

❖ Voordat de werkzaamheden plaats hebben zal er een constante temperatuur moeten zijn van minimaal  

18 graden Celsius. 

❖ De ruimten worden ons schoon en leeg opgeleverd. 

❖ Er vinden geen andere werkzaamheden plaats. 

 

Niet inbegrepen: 

❖ Steigerwerk hoger dan 400 cm (mits niet anders vermeldt in de offerte). 

❖ Bouwkundige voorzieningen, brandwerende afwerkingen en brugconstructies. 

❖ Schilderwerkzaamheden. 

❖ Werkzaamheden aan de bestaande elektrische installatie. 

❖ Het verwijderen en afvoeren van oude armaturen. 

❖ Het leveren dan wel aanleggen van extra sturingen en of schakelaars voor de verlichting. 

❖ Alle hak-, breek-, frees-, sleuf-, timmer-, schilder-, metsel-, stukadoors-, metaal-, constructie-, graaf-, dichtings- en 

bestratingswerkzaamheden, 

❖ Het doorboren van kabeldoorvoeren in vloeren en/of wanden, tenzij anders vermeld. 

❖ Werkzaamheden aan onder andere brandmeld-, omroep-, toegangscontrole-, of andere installatieonderdelen 

niet omschreven in onze aanbieding. 

❖ Bouwkundige aanpassingen voor plaatsing te leveren apparatuur. 

❖ De kosten voor tekenwerk in de vorm van ontwerp-, werk- en revisietekeningen, tenzij anders vermeld. 

 

 De opdrachtgever zorgt voor: 

❖ Een container om het restafval in te deponeren. 

❖ Goede parkeergelegenheid. 

❖ Een goed bereikbaar pand met een vlakke aanvoerroute. 

❖ Koud stromend water. 

❖ 220 volt aansluitpunt in de nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden. 

❖ Verticaal transport. 

❖ Goede bereikbaarheid t.b.v. aanvoer materiaal. 

 

Betaling: 

❖ Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. 

❖ Betalingstermijnen: 

❖ 1e termijn 50% binnen 14 dagen na opdracht 

❖ 2e termijn 40% dient betaald te zijn bij aanvang werkzaamheden 

❖ 3e termijn 10% binnen 14 dagen na oplevering 

❖ Indien betalingen niet tijdig binnen zijn, heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden tijdelijk op te 

schorten tot de betalingen binnen zijn. Gevolgschade hieruit voortvloeiend zijn nimmer voor de 

opdrachtnemer. 

 


