De Sealskin inmeet-, montage- & after sales
servicevoorwaarden
Inmeet- & montagevoorwaarden: wat verwacht Sealskin van u en de consument, wat mag u van ons verwachten
Voor de twee opties inmeten en monteren gelden verschillende voorwaarden.
Voorwaarden inmeten
Voor het kwalitatief inmeten hanteren wij de volgende voorwaarden:
1. De verkoper geeft een gespecificeerde inmeetopdracht. De specificaties zijn besproken met en goedgekeurd door de
consument.
2. De ruimte waarin ingemeten moet worden is vrij toegankelijk voor de Sealskin monteur.
3. Een douchebak/vloer moet ingebouwd zijn, tegelwerk in het montagegebied moet zijn afgerond en een eventuele
dorpel dient te liggen en te zijn uitgehard.
4. Aangelegde water- en/of elektroleidingen in het montagegebied van de doucheoplossing moeten duidelijk zijn
aangegeven als het inmeten gebeurt. Sealskin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade
ontstaan door onjuiste informatie.
5. Mocht op locatie onverhoopt blijken dat een gekozen doucheoplossing niet realiseerbaar is dan brengt de Sealskin
monteur de situatie in kaart en reikt op basis van zijn inmeting een mogelijk alternatief aan bij de wederverkoper. De
wederverkoper bespreekt een en ander met de consument.
Voorrijkosten als niet aan alle voorwaarden is voldaan
Wanneer het inmeten niet of niet volledig kan worden uitgevoerd doordat niet is voldaan aan één of meerdere voorwaarden,
zal Sealskin voorrijkosten in rekening brengen.
Voorwaarden inmeten en monteren door Sealskin
Bij een gecombineerde opdracht van inmeten en montage gelden de voorwaarden van inmeten zoals hierboven aangeven.
Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:
1. Mochten er ná het inmeten en vóór plaatsing wijzigingen zijn aangebracht in het montagebied, dan bepaalt de Sealskin
monteur of montage nog mogelijk is. Is montage onmogelijk, dan blijft de cabine achter op locatie en brengt Sealskin
voorrijkosten en eventuele servicekosten in rekening.
2. Een eventuele oude cabine/wand moet vóór plaatsing zijn gedemonteerd en oude kitresten moeten volledig zijn
verwijderd.
3. Wederverkoper heeft minimaal een werkweek voorafgaande aan de plaatsing samen met de consument vastgesteld of
grotere artikelen door de deur, lift of trapgat kunnen en deze informatie aan Sealskin doorgegeven.
4. De monteur moet de door hem te leveren cabine via een vaste trap of lift zonder barrières zoals traphekjes, trapleuningen
en traplift naar het montagegebied kunnen brengen.
5. Doucheoplossingen met een oppervlakte boven 2m2 worden altijd afgeleverd bij de wederverkoper. Wederverkoper is
verantwoordelijk voor tijdige en correcte levering van de doucheoplossing in de ruimte van montage voor aankomst van
de Sealskin monteur. Voor plaatsing in een showroom geldt dat deze moet zijn afgeleverd op de montageplek.
6. Indien speciale hulpmiddelen nodig zijn, zoals bouwliften, hefinstallaties, tilhulpmiddelen en dergelijke, dan zijn deze
voor rekening van de wederverkoper en/of consument.
7. De onder 6. bedoelde hulpmiddelen worden niet verzorgd noch bediend door de Sealskin monteur.
8. De Sealskin monteur zal noch voor transport noch voor montage onveilige situaties betreden. Te denken valt aan
bijvoorbeeld een bouwladder, een steiger, een plat dak e.d.
9. De ondergrond voor profielloze doucheoplossingen moet altijd betegeld zijn. Profielloze doucheoplossingen worden
door Sealskin niet op stucwerk gemonteerd.
10. Sealskin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door boren in slechte
betegeling (bijvoorbeeld door lucht achter de tegels), door boren in niet goed uitgeharde betegeling en of door boren in
niet correct aangegeven leidingen.

