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De installatiekosten, met aanvangstijden en eindtijden, worden nauwkeurig vastgelegd op een werkbon en door een
bevoegd persoon gecontroleerd en ondertekend.
In geval van een software installatie vindt er een specifiek vooronderzoek plaats in overleg met een bevoegd persoon.
Indien de installatie op uw verzoek wordt uitgesteld, worden de bestelde goederen geheel of gedeeltelijk bij u afgeleverd.
De installatie dient in overleg plaats te vinden.
Indien er geïnstalleerd dient te worden in meerdere ruimten geldt de genoemde installatieprijs op voorwaarde dat
de werkzaamheden achtereenvolgens en aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd.
Indien deze werkzaamheden onderbroken moeten worden, anders dan door Ruim zelf veroorzaakt, worden de extra
werkzaamheden tegen meerwerkvergoeding aan u doorberekend.
Niet inbegrepen zijn het verzorgen van aanpassingen en de daaruit voortvloeiende kosten van plafonds, vloeren, wanden,
meubilair, electra voorzieningen, loze leidingen en voorzieningen ten behoeve van bekabeling.
Het benodigde hef-, hijs-, stijg- en klimmateriaal is volledig uitgesloten. Werkzaamheden die hiermee gemoeid dienen te
worden voorzien door derden.
Begrote kabellengtes zijn afgestemd op de afmetingen weergegeven in de bestektekeningen van de klant. Wanneer
infrastructuur niet of slecht verzorgd is door de klant, waardoor kabellengtes toenemen zullen de meerkosten t.b.v. het
werkbaar opleveren van de installatie worden doorberekend aan de klant.
Voor de uitvoering en het werkend opleveren van de installatie is het noodzakelijk dat de afgesproken elektrotechnische en
bouwkundige voorzieningen zijn uitgevoerd. Ruim gaan er vanuit dat eventuele 230-Volt voorzieningen en bouwkundige
werkzaamheden, waaronder het aanbrengen van buisleidingen en kabelgoten, door derden worden voorzien.
Mocht de afgesproken installatiedatum veranderen, of het uitvoeren van de aangegeven elektrotechnische en bouwkundige
voorzieningen niet haalbaar zijn (geheel of gedeeltelijk), dient u dit uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de
installatiedatum schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Indien u ons niet op de hoogte stelt, kan Ruim de werkzaamheden
niet onafgebroken uitvoeren en worden de kosten doorberekend.
Indien u de vooraf overeengekomen installatie annuleert, dient u dit schriftelijk en uiterlijk 48 uur voor aanvang van de
installatie te melden. Bij verzuim van een schriftelijke annulering, worden 40% van de installatiekosten in rekening gebracht.
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Levering: exclusief transport en behandelingskosten. (Niet geldend wanneer specifiek in offerte benoemd)
Op de uitgevoerde installatie hanteren wij 3 maanden garantie. Deze staat los van de geldende fabrieksgarantie op de
geleverde producten.
Leveringstermijn: in overleg, afhankelijk van de voorzieningen en producten van derden partijen.
Gecommuniceerde levertijden zijn ten aller tijden onder voorbehoudt. Hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
In geval van beschadigde goederenontvangst dient dit direct op de aftekenlijst van de vervoerder aangetekend te
worden, anders vervalt het recht op retour/omruil.
Betaling: bij projecten met een totale orderwaarde minder dan € 10.000,-, vooraf. Bij projecten met een totale
orderwaarde vanaf € 10.000,- geldt 40% betaling bij opdracht, 50% betaling bij levering materiaal en start installatie
en 10% betaling bij oplevering. Bij betaling op rekening is een kredietacceptatie vereist.
Geldigheidsduur: alle aanbiedingen zijn geldig tot en met 14 dagen na de offerte datum.
Prijzen: in euro en exclusief 21% BTW en eventuele wettelijke verwijderingsbijdrage en toeslagen. Met het
ondertekenen van deze offerte verklaart ondergetekende dat de Algemene Voorwaarden Ruim gelezen zijn en dat
ondergetekende hiermee akkoord gaat.
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