
 
Algemene voorwaarden  : 
 
Prijzen 

- Exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven

- In euro's, tenzij anders aangegeven

- Genoemde prijzen in de prijslijst zijn excl. plaatsing, grondwerk, beton en reiskosten

- Prijswijzigingen voorbehouden


Levering:


- Op 1 adres, mits bereikbaar met vrachtauto

- De kosten van een eventuele overtocht worden doorberekend

- Aan de opgegeven levertijd door medewerkers van Drenthen Speeltoestellen Bedrijf kunnen               

  geen rechten worden ontleend 


Betaling:


- 50% bij opdracht, 30% bij aflevering en 20% bij oplevering, tenzij anders vermeld in de 

  offerte/opdrachtbevestiging

- voor nieuwe klanten geldt betaling contant bij eerste levering, tenzij anders vermeld in de

  offerte/opdrachtbevestiging

- Wanneer door bepaalde omstandigheden deelleveringen noodzakelijk zijn wordt er per

   levering gefactureerd 


Plaatsing:


- In combinatie met levering

- Kosten volgens offerte en of afspraak ( excl. meerwerk wat door omstandigheden tot stand is gekomen )

- Exclusief afvoer vervuilde of niet aangemelde gronden.

- Exclusief afvoer overtollige grond, tenzij anders aangegeven

- Exclusief herstraten, tenzij anders aangegeven

- Drenthen hout en konstruktiebedrijf  gaat ervan uit dat de montageplek:

- bereikbaar is per vrachtauto en of bus met aanhanger

- vrij is van oppervlaktemateriaal (betontegels, houtsnippers, grind e.d)

- vrij is van verborgen bodemmateriaal (boomwortels, puin, asfalt e.d.)

- Van de opdrachtgever wordt schriftelijke of digitatle informatie verwacht m.b.t.

- ondergrondse leidingen

- Voor zover noodzakelijk verzorgt de opdrachtgever een Klic-melding; zie www.klic.nl

- Extra werkzaamheden worden doorberekend op basis van nacalculatie tegen een uurtarief 

  van € 42,50 excl. per man

- Bij plaatsingswerkzaamheden die maximaal één dag beslaan, kan de opdrachtgever

  gevraagd worden zelf zorg te dragen voor het verwijderen van eventuele stellatten en het  

  dichtmaken van de funderingsgaten


Eigendom, risico en aansprakelijkheid:


- Drenthen hout en konstruktiebedrijf  blijft eigenaar van de producten tot betaling is verricht

- Na aflevering gaat het risico van de producten over op de koper

- Drenthen hout en konstruktiebedrijf kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele  

  Gevolgschade.


Garantie en Reclame:


- 10 jaar tegen houtrot en aantasting op basis van afschrijving ( 10% per jaar ) ( 

- 1 jaar op materiaal en constructie, tenzij in documentatie anders vermeld

- 1 jaar op installatiewerkzaamheden

- Op basis van afschrijving (10% per jaar)

- Geplaatst of gecontroleerd door Drenthen hout en konstruktiebedrijf

- Mits aantoonbaar preventief onderhoud is gepleegd

- retour alleen onbeschadigd en niet gebruikt, kosten zijn hier van zijn voor de afnemer.

- Klachten en garantiegevallen kunnen slechts behandeld worden na toezending van duidelijke 

   foto's (zo mogelijk digitaal) en een duidelijke omschrijving van het probleem


Onderhoud:

- Jaarlijks schoonmaken en verwijderen van algen en smeer om inwerking tegen te gaan in eiegen beheer of anders overeengekomen door ons uitgevoerd.

- Op basis van materiaalprijs en uurlooncalculatie

- volgens een onderhoudscontract


Algemeen:


- Maat-, model-, materiaal- en constructiewijzigingen voorbehouden

- Bij terugname van verkeerd of teveel bestelde goederen wordt 80% van de waarde 

  gecrediteerd
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Handleiding, handige tips en onderhoud 

Kenmerken van hout	 

Zwellen, krimpen en scheurvorming. 
De luchtvochtigheid is van invloed op het volume van het hout. Daardoor zwelt en krimpt het hout. Dit

noemen we “de werking” van het hout. Vers gezaagd, ongedroogd hout (lariks/douglas) droogt terug op 

natuurlijke wijze. Hierdoor kunnen er droogtescheuren ontstaan. Dit doet geen afbreuk aan de sterkte en

kwaliteit van het hout.

Hars 
Het eerste jaar na de afwerking van het product kan er hars uit het hout komen. Aan de oppervlakte van 

het hout word hars snel bros. Het valt daardoor spontaan van het hout af of kan met een schaaf of beitel 

verwijderd worden.

Merg 
In het midden van de stam zit merg. Dit is het voedingskanaal van de boom. Soms word dit 

verward met houtrot.

Noesten en vlammen 
Deze zijn karakteristiek voor het hout en geven ieder stuk hout een andere uitstraling.

Ruwe plekjes em randen 
Door de specifieke structuur van hout kunnen er altijd ruwe plekken of randen lijven, zelfs na zorgvuldig schaven of frezen

Zoutvorming 
Bij geïmpregneerd hout kan het lijken of er zoutvorming aan de buitenkant van het hout optreedt

Het gaat dan om hars dat door het impregneren een geel/groene kleur krijgt. Deze vlekken verdwijnen 

vanzelf.

Mini boorgoten (pinholes) 
Deze zijn veroorzaakt door kleine hout etende insecten. Voor het verwerken van de boomstam tot

eindproduct zijn deze insecten gedood. Dit heeft niets te maken met houtworm.

Schimmels en blauwe plekken 
Geïmpregneerd hout word door het proces erg vochtig. Vooral in het warme seizoen kan daardoor 

meeldauw en schimmelaantasting ontstaan. Deze verdwijnen of kunnen eenvoudig met de hand worden 

weggeveegd. De schimmels zijn niet van invloed op de kwaliteit en de sterkte van het hout.

Onbehandeld hout/plaatmateriaal blank en geïmpregneerd kan last krijgen van schimmels door condens om dit te 

voorkomen kunt u het Hout/plaatmateriaal behandelen met een beits met antischimmel middel zoals bijvoorbeeld 

Remmers HK-lazuur. Met name dakbeschot is door condens, onder overkappingen, gevoelig voor schimmels als er weinig

luchtstroom is.

Gom 
Hardhout bevat gom. Dit is bruine substantie die door regen en warmte uit het hout vrijkomt. Het kan 

omliggende delen verkleuren.

Looizuur 
Eikenhout bevat looizuur. Wanneer er neerslag op het hout komt gaat dit reageren met het looizuur 

waardoor er bruine kringen ontstaan. Na verloop van tijd zullen deze kringen minder zichtbaar 

worden. Door aanraking met ijzer ontstaan er zwart/blauwe plekken. Dit is een reactie van het looizuur 

met metaal. Deze plekken kunnen verwijderd worden door te schuren.

Impregneren	 

Impregneren is een basis behandeling, een grondlaag. Het is belangrijk om te weten dat impregneren 

geen vochtregulerende werking heeft en geen wind- en waterdichte afsluiting van de wanden en hoeken 

garandeert. Om dit te bereiken zult u uw bouwwerk kort na plaatsing moeten beitsen of schilderen. Dit 

kan in elke gewenste kleur.

Vergrijzen  
Alle houtsoorten vergrijzen, de ene donkerder dan de andere.

Beitsen/schilderen	  
Wij adviseren elke 2 a 3 jaar uw bouwwerk te beitsen/schilderen. Deuren altijd aan beide zijden.

Onderhoud = behoud.
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Ventileren	 

Met name in de winterperiode ventileren mensen niet voldoende. Hierdoor kunnen schimmels en 
vocht problemen ontstaan.

 
Platdak constructie	  
Is ook echt plat, blijft altijd een beetje water op staan. Zorg er wel voor dat u regelmatig de uitloop vrij maakt van blad en andere dingen. Wanneer 
er te lang, te veel water op het dak staat ontstaat er kans op permanente schade aan de dakconstructie.

Isoleren  
Wilt u later uw bouwwerk zelf gaan isoleren geef dit van te voren aan. Dan kunnen wij de juiste vocht regulerende folie en ventilatie ruimte toepas-
sen.

Krimpen /uitzetten	 

Geld met name voor blokhutten. Elke plank kan 2 tot 3 mm krimpen en uitzetten waardoor uw blokhut  het hele jaar door op en 

neer gaat. U kunt niets aan de wanden van een blokhut vastschroeven, met name boven deuren en ramen. Denk aan kasten en 

elektriciteit buizen. 

Grondwerk 
Wanneer uw bouwwerk dichtbij een boom komt te staan kunnen er veel wortels in de grond zitten. Dit kan extra kosten met zich 

meebrengen met fundering werkzaamheden.	 

Zit er puin, een oude fundering of iets anders in de grond dan kan dit extra kosten met zich meebrengen  met fundering werk-

zaamheden

Offerte	 

Vanaf het moment dat u akkoord heeft gegeven voor uw offerte vervallen alle mondelinge afspraken. De 

offerte geeft aan wat u krijgt en wat u niet krijgt. Lees deze dus goed door.

Afwijking	 

De totale hoogte maat kan afwijken i.v.m. materialen, max 10%.

Dubbelwandig	 

Alle wanden zijn standaard enkelwandig bekleed, van de binnenzijde kijkt u dus naar het regelwerk. 

Dubbelwandig is altijd meerprijs.

Vocht  
Bouwwerken al dan niet bevestigd aan bestaande woning/garage gemetselde gevels kan vocht door slaan. Tijdens 

vochtige perioden kan een op de regenkant gesitueerde gevel verzadigd raken en vocht afgeven aan de 

binnenzijde van uw bouwwerk. Dit is geen lekkage. Noesten daarentegen van wanden kunnen door het krimpen en uitzetten kleine gaatjes en 

scheurtjes vertonen,  hierdoor kan door capulaire werking druppeltjes vocht aan de binnnezijde zichtbaar worden. Hier is helaas niets tegen te 

doen, het is immers onmogelijk om elke noest na te kijken en ev dicht te smeren, Een oplossing is om de wanden aan de buitenkant te voorzien 

van een beits of verf.


Oversteken  
De dakmaat en wandmaat staan vermeld in uw offerte, deze geeft dus aan of er een overstek aan uw 

bouwwerk gemaakt word of niet.


Bestrating  
Betontegels kunnen kalkbloei vertonen, door de natuur zal dit op den duur verdwijnen. 
Afwatering	 

Tuinen worden steeds vaker onderhoud vriendelijk aangelegd (zoveel mogelijk bestrating). 

Hierdoor kan in veel gevallen het hemelwater “nergens” heen. Dit kan leiden tot vochtproblemen in 

uw tuinhuis o.i.d.

Zolder 
Wanneer u later zelf een zolder in uw bouwwerk wil maken geef dit van te voren aan, dan kunnen wij er rekening mee houden 

met de kapconstructie.

Wanneer wij een zolder voor u maken zal deze nooit over de volledige breedte van uw bouwwerk zijn. 

Wij maken gebruik van knieschotten.

Bouwvergunning	 

Wanneer u niet zeker weet of u een bouwvergunning nodig heeft kunt u dit checken op  www.omgevingsloket.nl.

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor een bouwvergunning.

Wanneer u een bouwvergunning  nodig heeft kunnen wij deze tegen vergoeding voor u aanvragen.
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