
Bron GasCare 
  

Algemene voorwaarden 
  

Op al onze transacties zijn de algemene verkoopen leveringsvoor Indien het aantal meters pijp afwijkt van het in de offerte genoemde  
waarden van de FME/CWM voor de metaalen de elektrotechnische  aantal meters, dan wordt voor deze meters een evenredig deel van de  
industrie van toepassing, zoals gedeponeerd ter griffie van de montage en de materiaalprijs in rekening gebracht.  
Arrondissementsrechtbank te ’sGravenhage op 19 oktober 1998 onder nr.    
119/1998.  Kwaliteit  
  Om een goede werking en optimale reinheid van de installatie te kun 
Betalings-condities  nen waarborgen dienen de ruimtes waarin gewerkt moet worden  
30 dagen na factuurdatum  droog, schoon en stofvrij te worden aangeboden bij aanvang van de  
  werkzaamheden!  
Levering    
Orders met een totale factuurwaarde van meer dan €175,00 excl.  Milieu-vergunning  
BTW worden in Nederland franco geleverd. Bij orders onder de € 75,00   Het is de verantwoordelijkheid van de klant c.q. gebruiker om de  
worden de vracht en orderkosten in rekening gebracht.  benodigde vergunningen te verkrijgen voor het uitvoeren van de 
  werkzaamheden. Het is raadzaam te overleggen met de lokale brandweer  
Bij bestellingen die palletvracht vereisen onder de € 800,00 excl. BTW.  over de veiligheid van de aan te leggen installatie alvorens tot de  
zal Bron GasCare deze kosten doorbereken, alle bedragen boven de €  werkzaamheden over te gaan.  
800,00 excl. BTW binnen Nederland franco.    
  Garantie  
Bij de aanleg van gasdistributiesystemen gelden de volgende  6 maanden na oplevering van de installatie. De garantie beperkt zich  
aanvullingen:  tot de door Bron GasCare geleverde materialen en aangelegde installa 
  ties.  
Leveringstijd    
Nader overeen te komen.  Onderhoud  
  T.b.v. de juiste werking van het gasdistributiesysteem en het hanteren  
Levering  en volgen van de wettelijke regelgeving adviseert Bron GasCare de af 
Franco Nederland.  nemer een overeenkomst aan te gaan voor het verrichten van jaarlijks  
  onderhoud.  
Prijzen    
Netto in €, vast tot uiterlijk 3 maanden na offertedatum, gebaseerd op  Catalogus  
de geldende lonen, grondstofprijzen en valutakoersen. Bij wijzigingen  Eventuele wijzigingen druk of zet fouten voorbehouden Bron GasCare  
hiervan behouden wij ons het recht voor de prijzen aan te passen.  heeft te allen tijde het recht om eventuele wijzigingen door te voeren  
  zonder daarvan de klant(en) te informeren. Aan de Bron GasCare catalogus 
BTW.  of documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Exclusief.    
  Annuleren 
Betalings-condities  Alleen voorraad artikelen en na overleg met Bron GasCare Speciale  
30 dagen na factuurdatum bij bedragen tot €2.500,00. bestelling alleen als annulering bij de fabrikant mogelijk 
  is. Annuleringskosten bedragen 15 % van de netto orderwaarde, met 
Voor bedragen boven de €2.500,00 geldt  een minimum van € 15,00. 
30 % bij plaatsing van de opdracht.    
30 % bij aanvang van de werkzaamheden.  Retouren  
40 % bij oplevering.  Alleen in overleg met Bron GasCare Alleen voorraad artikelen in originele 
  en ongeopende verpakking. Binnen 30 dagen franco, reclames binnen 8  
Installatie  dagen na ontvangst. Administratieve en reconditioneringskosten bedragen 
De installatie is inclusief afpersen op druk, doch exclusief hak,  15 % van de netto orderwaarde. 
breek, boor, grond, graaf- en schilderwerk.    
Eventuele reparaties van lekkages in het bestaande distributie sys Gegevens 
teem zullen op basis van nacalculatie worden doorberekend.  Bron GasCare 
  Hanzeweg 8 
De prijs is erop gebaseerd dat zich tijdens de montage geen oponthoud 2803 MC Gouda  
, stagnaties en dergelijke voordoen, die buiten de verantwoordelijkheden The Netherlands 
van Bron GasCare liggen. Indien het werk hierdoor moet worden   
onderbroken, zijn wij genoodzaakt de meerkosten, die hieruit  Tel: +31 (0)182 555 111 
ontstaan aan de afnemer te berekenen.  Fax: +31 (0)18 2 555 110 

Bij het opstellen van deze aanbieding is uitgegaan van werkzaamheden 
Email: info@bron-gascare.nl 

tijdens normale werkdagen van 08.00-17.00 uur, tenzij anders ver Internet: www.gascare.nl   
meld. Het verzorgen van elektrische aansluitingen is niet in de prijs      
opgenomen. T.b.v. het schoonspoelen en afpersen van het geïnstalleerde ABNAMRO rek nr : 50.38.97.043   
leidingwerk dient de afnemer zorg te dragen voor de benodigde IBANNR: NL21ABNA0503897043   
cilinders stikstof.  KvK te Utrecht nr: 24190151   
Eventueel benodigd stellingwerk en/of hoogwerker(s) wordt door BTW nr NL800121508B01   
Bron GasCare aangegeven en dient door de afnemer te worden verzorgd Versie: 2. 3 

 


