FraVin International B.V.
Guldenweg 7 7051HT VARSSEVELD
Voorwaarden bij plaatsing tuinhuis, blokhut, prieel, garage, veranda of overkapping door
FraVin International B.V.
Geachte heer/mevrouw,
Wij feliciteren u van harte met uw aankoop, en hopen dat u veel plezier heeft met de door u
aangeschafte producten. U heeft gekozen om uw product door FraVin International B.V. te
laten plaatsen. Hiermee verklaart u akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden:
1. U draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bouwen.
2. De afstand tot de plaats van bouwen bedraagt niet meer dan 25 meter, en heeft een
vrije doorloop met lange delen.
3. De werkvloer waarop gebouwd gaat worden is van voldoende afmeting, en ligt vlak,
en waterpas.
4. Rondom de plaats van bouwen is voldoende werkruimte, bij voorkeur aan twee
zijden dient er minimaal 60cm over te blijven, en aan de andere twee zijden
minimaal de afmeting van het te plaatsen bouwwerk.
5. Er is een mogelijkheid tot het verkrijgen van elektriciteit.
6. U heeft reeds rekening gehouden met buren, en geldende erfafscheidingen. FraVin
kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor problemen voortvloeiend uit
dergelijke situaties. U draagt zorg voor de benodigde parkeerruimte voor een bus
met aanhanger (2 parkeerplaatsen).
7. Een gemaakte montageafspraak kan 5 werkdagen voor de geplande datum niet meer
gewijzigd worden.
8. Emballage, resthout en PVC wordt door onze monteurs niet mee terug genomen. U
dient zelf zorg te dragen voor de afvoer van deze restmaterialen. Tegen vergoeding
kunnen wij hiervoor zorgdragen, dit dient in overleg met FraVin International B.V. te
gebeuren.
9. Heeft u een blokhut besteld met dakleer? Hierop verlenen wij geen garantie. Wilt u
toch garantie op uw dakbedekking? Kies dan voor EPDM dakbedekking.
10. Indien situaties zich voordoen die afwijken van het bovenstaande is FraVin
genoodzaakt het meerwerk en/of oponthoud aan u door te berekenen. U ontvangt
hiervan een afrekening na het voltooien van de montage. Deze prijs wordt berekend
op basis van een uurtarief van €45,00 per uur inclusief BTW.
11. Onze transporteur neemt contact met u op betreft de levering. Daarna kunt u contact

12. opnemen met Fravin om een datum in te plannen voor een eventuele
montageafspraak.
Mocht u met betrekking tot de montage nog vragen hebben, dan vernemen wij dit graag.
Met vriendelijke groet, FraVin International | Afdeling montages FraVin International |
Building department

