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Beknopte Leveringsvoorwaarden: 
 
Geldigheid offerte: 30 dagen 
Op alle offertes is termijnbetaling van toepassing volgens de verdeelsleutel 
30%-30%-30%-10%, waarvan 30% bij opdracht. De fakturen zult u per email 
ontvangen, betalingstermijn binnen 30 dagen na faktuurdatum. 
ALLE GENOEMDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF OMZETBELASTING. 
Op alle leveringen en diensten zijn de algemene leverings- en 
betalingsvoorwaarden installerende bedrijven en aanvullingen van 
toepassing. 
Wij behouden het recht om voor allerhande werkzaamheden de hulp van 
derden in te schakelen. 
Schakelmateriaal is uitgevoerd in Jung type AS500 kleur wit, alle andere 
uitvoeringen zijn leverbaar op basis van meerprijs. 
Indien de tekeningen ook digitaal worden aangeleverd is een éénmalige 
verstrekking van revisietekeningen bij de prijs inbegrepen. 
Garantietermijn volgens Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende 
Bedrijven (ALIB). 
Het geleverde c.q. te leveren produkt blijft eigendom van Dasto Elektro BV 
tot de laatste termijn voldaan is, indien u niet aan uw betalingsverplichting 
kunt voldoen behouden wij ons het recht voor het geleverde c.q. de betaling 
hiervoor te vorderen. 
Indien de offerte niet overeenkomt met hetgeen is aangevraagd, verzoek ik u 
dit terstond te melden en zullen wij de offerte herzien. Bij opdracht is dus 
alleen hetgeen in onze offerte is aangeboden, het gene dat voor de 
afgesproken prijs wordt uitgevoerd.  
Indien u accoord gaat met deze offerte gaan wij er van uit dat een door ons 
te plaatsen reclame uiting van ons bedrijf is toegestaan, tpv het bouwwerk 
c.q. onze werkzaamheden, en gedurende het werk mag blijven staan/hangen. 
 
 
In de prijs is niet opgenomen c.q. inbegrepen: 
 

 Bouwkundige werkzaamheden zoals: hak-, breek-, sloop-, boor- (>20mm), 
frees- en graafwerkzaamheden, mits anders vermeld in de offerte. 

 Aanvraag en levering aansluiting van het energiebedrijf en derden. (b.v. 
telefoon, cai e.d.). 

 Levering en montage van centraaldozen in betonvloeren. 

 Levering, huur en opbouw van hoogwerkers of steigers, mits anders 
vermeld in de offerte. 

 Aardingsvoorzieningen, aardelektrode of doorlasaarding, mits anders 
vermeld in de offerte. 

 Afvoer van puin en afval. 

 Parkeergeld, deze worden rechtstreeks met u verrekend. 

 Verwijderingsbijdrage t.b.v. apparaten, armaturen en lichtbronnen. 
 

 


