Offertevoorwaarden
Betreft het Duratherm gesloten bronstysteem

Betalingscondities
Op de offerte zijn de volgende voorwaarden en condities van toepassing.
Betaling:
Wanneer niet aan onderstaande betalingsverplichting is voldaan, houden wij het recht leveringen
en diensten op te schorten, tevens vervalt de garantietermijn van één jaar.

Facturering
Termijn
1e termijn

Vervaldagen
35% bij schriftelijke bevestiging van uw opdracht

30 dagen

(1ste termijn moet voor aanvang werkzaamheden betaald zijn)

2e termijn

60% bij aanvang boren

30 dagen

3e termijn

5% bij aanvang horizontaal leidingwerk/ montage warmtepomp

30 dagen

(digitale revisiebescheiden na betaling)

Leveringsvoorwaarden:
Aanvang van de werkzaamheden zal geschieden na betaling van de 1e termijnfactuur. Behoudens
en indien voor zover hiervan in onderhavige offerte is afgeweken, zijn op alle door ons te sluiten
overeenkomsten de algemene leveringsvoorwaarden van BodemenergieNL van toepassing, welke
laatstelijk zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht op 26 juni
2013.
De toepasselijkheid van eventuele door u gehanteerde dan wel anderszins andere algemene
voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Door aanvaarding van deze offerte bevestigt u de bijgevoegde algemene voorwaarden te hebben
ontvangen, des al niettegenstaande onze bereidheid om op eerste verzoek daartoe u een
exemplaar hiervan te doen toekomen.

Overige voorwaarden:
Opdrachten worden door ons geaccepteerd indien voldoende dekking van het kredietrisico wordt
verkregen op de door Duratherm afgesloten kredietverzekering. Bij ondertekening van de opdracht
gaat de opdrachtgever akkoord met de aan hem ter beschikking gestelde leveringsvoorwaarden.
Door de opdrachtgever ten behoeve van Duratherm ondertekende documenten worden immer
geacht te zijn ondertekend door daartoe bevoegde personen. Opdrachtgever komt aldus jegens
Duratherm geen beroep op onbevoegde vertegenwoordiging toe.
Geldigheid

De aanbieding is geldig tot 3 maanden na de offertedatum.

Uitvoering:
Uiterlijk 6 weken voor de startdatum wordt het project ingepland na wederzijdse toestemming.

Verrekenprijzen
Opschuiven van ingeplande werken
Tijdens de prijsafronding wordt de uitvoeringsperiode afgesproken. Voor projecten duurder dan
10.000 euro worden specifieke materialen ingekocht en gereserveerd door Duratherm voor de
overeengekomen uitvoeringsperiode. Wanneer de uitvoering van het project opschuift moet wel de
eerste termijnbetaling van 35% (voor materialen) voldaan worden.
Uitstellen van de geplande boordatum en montagedatum
warmtepomp
Reservering van de boorwagen kan tot 5 werkdagen voor aanvang
geannuleerd worden. Daarna bedragen de afzegkosten:
€ 800,00 per boorwagen
Wachttijden bouwlocatie
Wanneer de bouwlocatie niet toegankelijk is, kunnen er
wachttijden ontstaan. Wachttijden langer dan 1 uur worden
doorberekend.
€ 65,00 per medewerker
De wachttijden bedragen:
Opschuiven van montage warmtepomp
Een geplande datum voor montage en in bedrijfstellen van de warmtepomp kan tot 1 week voor
aanvang worden afgezegd.

Uitvoering
Algemeen, uitvoering onder de omstandigheden dat:

20 km vanaf de landsgrens met Duitsland voor de provincies Overijssel en Gelderland en nabij
de Maas in Limburg hogere prijzen gelden. Graag hiervoor bellen of e-mailen naar
info@duratherm.nl;

Bij afwijkingen eventuele kosten doorberekend kunnen worden aan de hand van de prijslijsten
in de kolom optielijst en de kolom verrekenprijzen.
Boring, uitvoering onder de omstandigheden dat:

De boorlocatie vrij is van ondergrondse obstakels zoals o.a. kabels, leidingen en
funderingsresten. Indien kabels, het wegendoek en/of leidingen toch worden doorboort, ligt de
verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. Schadefacturen zullen in deze gevallen via de
opdrachtgever verlopen;

De boorlocatie vrij is van bovengrondse obstakels zoals o.a. een bouwketen, containers,
steigers etc. Bij het toch beschadigen van een of meerdere obstakels ligt de
verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. Schadefacturen zullen in deze gevallen via de
opdrachtgever verlopen;

De opdrachtgever op de boorlocatie (of middels een tekening) de boorposities aangeeft, bij
voorkeur door middel van piketten (tot maximaal 20 meter vanaf de technische ruimte);

Geen bijzondere milieukundige voorzieningen en/of boortechnische maatregelen moeten
worden getroffen. De boorlocatie ligt buiten een bodembeschermingsgebied;

De boorlocatie via de openbare weg bereikbaar is en voldoende ruim is om met een boorwagen
van
2,5 x 5 meter te kunnen manoeuvreren en voldoende draagkracht heeft voor aanvoer van
materiaal. Als blijkt dat dit niet kan, gelden voor de wachttijden verrekenprijzen, zie kolom:
verrekenprijzen;

De opdrachtgever zorgt voor werkwater (8 m³ per uur) met drinkwaterkwaliteit;

De boringen plaatsvinden vanaf het maaiveld met behulp van een suppletiegat. Indien
containerbakken nodig zijn, geldt een ander tarief, zie kolom: optielijst;

Het terrein na het plaatsen van de bodemwisselaars en het aanbrengen van het horizontale
aansluitwerk vlak wordt afgewerkt. Eventuele zetting wordt door de opdrachtgever
geëgaliseerd;

De werkzaamheden aaneengesloten kunnen plaatsvinden, afhankelijk van de bodemopbouw of
weersomstandigheden kunnen aansluitwerkzaamheden worden uitgesteld;

Overtollige grond niet behoeft te worden afgevoerd door Duratherm. Normaliter kan de schone
grond op locatie achtergelaten worden. In geval van verontreiniging zijn de kosten van
grondafvoer afhankelijk van de aard van de verontreiniging en deze worden doorbelast;

Afwijkende (leiding)maten kunnen worden doorbelast;




Door Duratherm geen hak, breek, beton boorwerk, tuinherstel en/of instraten of uithalen van
straatwerk wordt verricht;
Opdrachtgever in het bezit is van alle overige vereiste vergunningen en meldingen,
bijvoorbeeld milieuvergunningen, archeologische vergunningen, ed.

Warmtepompinstallatie, uitvoering onder de omstandigheden dat:

De aanvoer van de warmtepomp naar de opstelplek goed bereikbaar is met behulp van een
elektrische steekwagen en op begane grondniveau is;

De vloer het gewicht van de warmtepomp kan dragen (250 kg) en met gevulde boiler is
het gewicht 430 kg/m2;

De voedingskabel voor de warmtepomp met overlengte van 1,5 meter (voor vermogen zie het
productblad van de warmtepomp) binnen 1 meter afstand van de warmtepomp aanwezig is en
voldoende afgezekerd is in de meterkast. Bedraden leidingen zijn aanwezig ten behoeve van:
•
buitenvoeler (op het Noorden);
•
internetverbinding;
•
bedrading ten behoeve van regelmodule voor badkamer in koelbedrijf;
•
circa 5 loze leidingen ten behoeve van ruimtethermostaten;

De afgifte-installatie (lage temperatuurverwarming) door derden wordt verzorgd met aan- en
afvoerleiding tot 1 meter afstand van de warmtepomp;

De koud- en warmwaterleidingen van voldoende diameter (verwarming 28 mm, koud water 22
mm en 15 mm warm tapwater) met overgang naar koper zijn. De opdrachtgever wordt
verzocht zelf de leidingen te isoleren inclusief de bronleiding in de woning, aangebracht tot 1
meter afstand van de warmtepomp. Leidingisolatie is uitgesloten;

HVDO (kortsluitleiding) aanwezig is aan het einde van het verwarmingssysteem;

De warmtepomp is voorzien van geluidswerende voorzieningen;

Hijskraankosten voor plaatsen op andere verdieping dan de begane grond worden doorbelast;

Thermostaten t.b.v. ruimteverwarming worden niet door Duratherm geleverd, gemonteerd of
geprogrammeerd;

Vuilwater afvoerleiding met sifon ten behoeve van de inlaatcombinatie wordt niet door
Duratherm gemaakt;

Opdrachtgever in het bezit is van alle overige vereiste vergunningen en meldingen,
bijvoorbeeld milieuvergunningen, archeologische vergunningen, ed.

