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RICHTLIJNEN MONTAGE 
De montage gebeurt door ervaren monteurs, die door Royal Well zijn geselecteerd. Met 
betrekking tot de locatie waar de montage zal plaatsvinden, zijn de volgende belangrijke 
richtlijnen opgesteld: 
 
Bouwlocatie: 
1) Een goede ondergrond is de basis voor jarenlang plezier. De ondergrond dient daarom 
vlak, stabiel, vast(eventueel aangetrild) te zijn om mogelijke verzakking te voorkomen. 
Hiervoor is Royal Well niet aansprakelijk.  
2) Tevens dient de locatie ontdaan te zijn van obstakels zoals boomwortels, funderings- 
resten, stroomkabels, etc. 
3) Rondom de kas is een ruimte van minimaal 50 cm nodig voor montage en beglazing. 
4) Indien sprake is van montage van een muurkas, dient de achterwand stabiel, vlak en 
haaks te zijn ten opzichte van de vloer of ondergrond. 
Losplaats: 
5) De geleverde zending dient minder dan 25 meter van de bouwplaats verwijderd te liggen.  
6) De onderdelen dienen vanaf de losplaats eenvoudig verplaatst te kunnen worden naar de 
montageplek. 
7) De bouwplaats moet voor monteurs goed bereikbaar zijn. 
Montage: 
8) Het leveren en storten van beton, bedoeld voor verankering, is niet in de prijs inbegrepen, 
tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is. 
9) In de montageprijs is het monteren van bestelde accessoires niet inbegrepen. 
10) het verpakkingsmateriaal blijft achter op de bouwlocatie en wordt niet meegenomen. 
 
MEERWERK & VOORWAARDEN 
A) Indien de bouwlocatie en losplaats niet voldoen aan de gestelde richtlijnen, zal de 
monteur niet aanvangen met zijn werkzaamheden. Voor aanvang zullen wij met u een 
afspraak maken over de kosten van het ontstane meerwerk a € 69,- euro incl. BTW per uur. 
B) De overeengekomen montageprijs is exclusief de montage van de eventueel bestelde 
accessoires. Indien gewenst kan hierover vooraf een montageprijs worden afgesproken. Het 
bevestigen van zonwering en noppenfolie wordt niet door onze monteur uitgevoerd. 
C) Reclames met betrekking tot de geleverde montagediensten, dienen voor vertrek van de 
monteur schriftelijk te worden genoteerd. De monteur heeft hiervoor een zgn. WERKBON 
ter beschikking. 
D) De algemene leveringsvoorwaarden van Royal Well welke gedeponeerd zijn bij de kamer 
van koophandel onder nummer 50564277 zijn op deze levering van toepassing. 
 
Met dit schrijven bent u In kennis gesteld van de richtlijnen en voorwaarden die gelden voor 
onze montageservice. Indien u niet reageert op dit schrijven gaan wij er vanuit dat alles 
duidelijk is en dat u hiermee akkoord gaat. 


