WIST U DAT...
o De montageplek goed bereikbaar dient te zijn voor onze monteurs en vrij van obstakels en vuil?
De garage dient in de gehele breedte vrij geruimd te zijn (niet alleen een pad in het midden)
o Wij geen stopcontacten aanleggen? U dient zelf voor het stroompunt te zorgen zoals aangegeven door de
adviseur.
o U tijdens de montage het beste geen kwetsbare en/of waardevolle spullen kunt achterlaten in de garage?
o Erfverharding gereed dient te zijn?
o Na montage direct dient te betalen en dit met uw pinpas dient te doen? *
(Om de veiligheid van onze monteurs te kunnen garanderen wordt contant geld niet geaccepteerd)
* Let op dat er bij sommige banken een maximumbedrag geldt wat u kunt pinnen, controleer vooraf of dit bij uw
bank van toepassing is en vraag hiervoor anders een eenmalig ontheffing aan.
o Er mogelijk slijpwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden?
o Een deur op kleur speciaal voor u wordt geproduceerd en u zeker dient te zijn van de door u bestelde kleur?
Houd er rekening mee dat u het beste de kleur kunt uitzoeken bij daglicht. Neem bij twijfel contact op met uw
verfleverancier. Let op! De keuze van de kleur ligt bij u.
o Een deur op kleur standaard in half glans wordt gespoten (zijdeglans) mits anders wordt gekozen?
o U na het inmeten niets meer aan de situatie mag veranderen?
o De deur na de montage aan u wordt opgeleverd en dat u daarbij aanwezig dient te zijn?
BELANGRIJK VOOR MONTAGE…
Om de montage goed te kunnen uitvoeren verzoeken wij u voor onderstaande punten zorg te dragen:
o

Er dient elektriciteit (220 V) ter beschikking te zijn voor de apparatuur van onze monteurs.

o

Montage is exclusief demontage en afvoer van uw oude garagedeur. Indien u dit toch wilt laten doen door onze
monteurs dient u dit bij de orderbevestiging aan te geven. Bij eigen demontage dient dit conform de aanwijzingen
van de adviseur én voor aanvang van de montage gereed te zijn.

o

Bij het verwijderen van een oude kanteldeur bestaat de kans op beschadigingen aan de vloer en/of muur.
Novadoor is hiervoor niet verantwoordelijk en werkt dit ook niet af. Er worden dus geen vloeren afgesmeerd. De
voegen achter een kanteldeur kunnen oorspronkelijk niet gevoegd zijn. Wij zijn hier niet voor aansprakelijk.

o

De keuze voor demontage/afvoer van de oude deur dient uiterlijk bij het maken van de montageafspraak
definitief doorgegeven te worden. U kunt nadat de montage afspraak is gemaakt niet meer beslissen om de deur
zelf te demonteren en/of af te voeren.

o

Montage voert geen werkzaamheden uit met betrekking tot hak-, breek- en schilderwerk, evenals het leveren,
aanleggen en aansluiten van elektrische leidingen. Wij plaatsen geen stopcontacten.

o

De vloer dient vlak en waterpas te zijn voor een goede afsluiting tussen de vloer en de onderkant van de deur.
Novadoor kan niet garanderen dat er geen regen aan de onderzijde van de deur doorkomt.
Een waterkering of hol / bol profiel kan hiervoor een oplossing zijn.

o

Er dient gevoegd te zijn.

o

Er dient voldoende licht aanwezig te zijn om de deur te kunnen monteren.

Let op! Het niet voldoen aan deze voorwaarden kan extra kosten en/of vertraging tot gevolg hebben. Novadoor kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor kosten indien de oorzaak verband heeft met bovenstaande voorwaarden. Extra
montagekosten zullen wij bij u in rekening moeten brengen.

