ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, en
de uitvoering daarvan die, Dairco Airconditioning hierna te noemen ‘de gebruiker’, met u, hierna te noemen
‘de wederpartij’ sluit.

OFFERTE

Onze offerte is 30 dagen geldig, daarna mag Dairco Airconditioning de prijs van een aangeboden product of
dienst naar redelijkheid wijzigen als dit een gevolg is van gestegen inkoop- of marktprijzen, van een wijziging
in wetgeving of van een wijziging in BTW.
Kennelijke fouten en verschrijvingen in offertes en op de website zijn niet bindend voor Dairco Airconditioning.

PLAATSINGSTERMIJN EN VOORWAARDEN

Na akkoord zullen wij de installatie bestellen zodra wij weten wanneer de airco geleverd wordt plannen wij een
afspraak in om deze te plaatsen. De afspraak die wij hiervoor maken kan verplaatst worden in overleg of bij
onvoorziene omstandigheden.
U dient ervoor zorgen dat:
De installatie kan worden uitgevoerd zoals in onze offerte besproken is. Indien u niet voldoet aan
bovenstaande plaatsingsvoorwaarden, maken wij een nieuwe afspraak voor plaatsing en/of worden de extra
plaatsingskosten bij u in rekening gebracht.

BETALING

Betaling dient plaats te vinden binnen 5 dagen na factuurdatum mits een ander termijn schriftelijk is
overeengekomen.

BEEINDIGING EN ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Als de overeenkomst wordt verbroken door een oorzaak aan de zijde van de wederpartij, of als de overeenkomst door de
wederpartij wordt geannuleerd, is de wederpartij verplicht alle door gebruiker gemaakte kosten te vergoeden en alle
hieruit voortvloeiende financiële gevolgen voor gebruiker vanwege het niet uitvoeren van de overeenkomst, te dragen.

GARANTIE

Standaard 2 jaar garantie en 5 jaar garantie i.c.m. jaarlijks onderhoud waarvan na het tweede jaar alleen
garantie op de onderdelen.
Wederpartij kan alleen beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van gebruiker
heeft voldaan.
Geen garantie wordt gegeven:
wanneer gebreken gevolg zijn van: normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd
onderhoud, door wederpartij of door derden.
op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door wederpartij zijn
voorgeschreven dor dof namens hem zijn aangeleverd.
op het keren en/of repareren van zaken van wederpartij.

GEBREKEN EN KLACHTEN

De geplaatste installatie dient aan de overeenkomst te beantwoorden. Na plaatsing inspecteert u de installatie
en dient u zichtbare klachten direct door te geven. Dairco Airconditioning zal klachten binnen een redelijke
termijn onderzoeken en indien nodig het product vervangen of herstellen.
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