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Algemene voorwaarden PUURGROENTUINEN.NL
Opdracht en prijsvorming:
TUINKASSEN:
Onze tuinkassen worden online aangeboden incl 21% btw. en inclusief levering in Nederland op pallet begane en
verharde grond. Muv de waddeneilanden
Levering is Excl. montage.
Tuinkassen worden na uw opdracht en betaling voor u op uw gekozen maat gezaagd en gekleurd. Het betreft vanaf
dat moment een maatwerk product. Op maatwerk is geen retourrecht van toepassing.
TUINMEUBELEN:
Onze Teakhouten tuinmeubelen worden na uw opdracht gemonteerd voor u. Houten pen in gat verbindingen kunnen
eenmalig gemaakt worden welke zorgen dat vanaf dat moment uw meubel op maat gemaakt is voor u. Retourneren
is vanaf dat moment niet meer mogelijk. Tuinmeubelen zijn in voorraad, echter kan er altijd een moment ontstaan in
het hoogseizoen dat er een kleine levertijd ontstaat. We houden u direct op de hoogte in z on geval.
TUINONDERHOUD:
Onze tuinwerkzaamheden worden berekend volgens een vooraf vast afgesproken prijs of volgens het afgesproken
uurtarief passend bij de geplande en overeengekomen werkzaamheden. Het tot stand komen van de opdracht kan
schriftelijk (per e-mail ) of mondeling zijn. Meerwerk kan tijdens het werk mondeling aangegeven worden.
Al onze arbeids uurtarief prijzen zijn excl. BTW en andere heffingen indien van toepassing of opgelegd door de
overheid, tenzij anders vermeld. Benodigde materiaal en afvoerkosten van snoeiafval worden apart in rekening
gebracht.
Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Uitvoering van aanleg wordt altijd
vooraf schriftelijk tot stand gekomen.
Betaling:
Uitgevoerde werkzaamheden dienen voldaan te worden per bank, binnen 7 dagen na factuurdatum. Op leveringen
van planten en goederen kan een aanbetaling van 25% van toepassing zijn.
Verplichtingen van de klant:
De opdrachtgever / klant is verplicht alle benodigde informatie m.b.t. het terrein te verstrekken waar de
werkzaamheden plaatsvinden.
Denk hierbij aan erfgrenzen, electraleiding in de grond of in de beplanting, sproei-installaties, waterleidingen
(ondergronds of bovengrond) etc. PUURGROENTUINEN is niet aansprakelijk voor schade aan bovengenoemde of in dit
verband zijnde met.
Overmacht:
Indien werkzaamheden door invloeden van buitenaf vertraging oplopen is PUURGROENTUINEN hier niet aansprakelijk
voor. Te denken valt aan voorraden van goederen van externe bedrijven, langdurige vorst, langdurige regen of
extreme hitte.
Oplevering en reclamatie:
Na uitvoering van het gedane werk dient u direct (ten laatste binnen 1 werkdag ) opmerkingen / klachten door te
geven aan PUURGROENTUINEN waarna we dit beoordelen en indien nodig een passende oplossing treffen.
PUURGROENTUINEN is onderdeel van Past+Present BV.
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