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Montagevoorwaarden waaraan voldaan moet zijn voor aanvang van montage van 

Hörmann garagedeuren en elektrische aandrijvingen: 

 De ruimtes waar gemonteerd gaat worden dienen tot minimaal 3 meter vanaf de deur naar 

binnen vrij te zijn van materialen; denk daarbij bv. aan fietsen, dozen, wandkasten, stellingen, enz. 

 Deuren worden achter de dag gemonteerd. Andere montage is mogelijk, mits van tevoren 

afgesproken. Dit in verband met het eventueel extra meebestellen van montagemiddelen 

(meerprijs). In de montage is meegenomen het eventueel uitslijpen van de vloer ter plaatse van de 

stijlen. Indien noodzakelijk zal overig slijp, hak en breekwerk tegen meerprijs worden uitgevoerd. 

 Voor montage van elektrische aandrijvingen dient er een wandcontactdoos te zijn aangebracht 

tegen het plafond ter plaatse van de motor (door erkend installateur aangebracht i.v.m. de 

verplichte NEN 1010). Tegen een meerprijs van € 35,00 kunnen wij een los verlengsnoer aanleggen 

voor het (tijdelijk) aansluiten van de elektrische aandrijving. 

 De deuren worden door het montagebedrijf B&K Moordrecht B.V. meegenomen. Men dient er 

rekening mee te houden dat de montageopening per montagebus bereikbaar is. Alleen deuren 

breder dan 3000 mm worden door Hörmann ter plaatse afgeleverd. Deze dienen dan bij de 

opening neergezet te kunnen worden. 

 Tijdens de montage dient de opdrachtgever een stroomvoorziening te leveren binnen 50 meter 

van de montageplaats. 

 Materialen welke niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige 

maatvoering, het niet gereed zijn van de werkplek of foutieve opgave, zullen ongemonteerd 

worden achtergelaten en zijn vanaf dat moment voor verantwoording van de opdrachtgever. Er zal 

dan een verloren rit worden berekend van € 180,00 netto. 

 Na montage wordt aan de opdrachtgever de garagedeur opgeleverd en wordt voor goedkeuring 

ter ondertekening aangeboden. Pas hierna zal de betaling plaats vinden. 

 Uit te voeren meer- of minderwerk moet vooraf schriftelijk, of ter plaatse in goed overleg, door de 

klant worden opgedragen. Alle niet met name genoemde werkzaamheden vallen buiten de 

opdracht. 

 Mocht u niet aan deze voorwaarden kunnen voldoen of op- en/of aanmerkingen hebben, dan 

vernemen wij dat graag van u voor aanvang van de montage. 

 Wordt aan deze richtlijnen niet voldaan, dan behouden wij ons recht voor het ontstane meerwerk 

bij u in rekening te brengen. 

 

PRIJZEN 

 Alle prijzen in euro’s inclusief BTW, geldig volgens onze verkoop- en betalingsvoorwaarden. 

 Meerwerk dat niet vooraf is besproken wordt verrekend voor een bedrag van € 58,00 per manuur. 

 De prijzen gelden alleen voor montage in Nederland en op het vaste land. 

 De prijzen zijn gebaseerd op montage op de begane grond. 


