
Let op: indien installatie niet op de begane grond is zal er een toereikende lift aanwezig moeten 

zijn. Overleg hierover met uw adviseur.  

 

Spelregels Winteraanbiedingen 2019 

1. ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van DO-IT zoals terug te 

vinden op www.doit.eu zijn van toepassing. 

 

2. Vooraf aan de montage doen onze verkoopadviseurs een inventarisatie/intake op locatie. 

Tijdens dit gesprek worden alle mogelijkheden besproken. 

 

3. Voor de demontage en afvoer van uw oude opstelling gaan wij uit van een AV-opstelling (dus 

geen krijtborden o.i.d.). De opstelling hoeft niet werkend ingeleverd te worden.  

 

4. Oplevering van de opstelling gaat in overleg met uw adviseur. Pas na wederzijds goedkeuren 

wordt de opleverdatum vastgesteld. 

 

5. De garantie op de opstelling verschilt per product, vraag hier naar bij uw adviseur.  

 

6. Upgrades naar andere modellen, diverse liften of accessoires zijn mogelijk. Vraag onze 

verkoopadviseurs naar de mogelijkheden. 

 

7. Op de schermen van CTOUCH & Promethean alsmede de beamer van EPSON is onze 

basisinstallatie van toepassing. 

 

De installatie voor deze actie bestaat uit; 

- Installatie van aangeboden apparatuur 

- Bekabeling t.b.v. het scherm tot 10 meter 

- Wegwerken van kabels in een kabelgoot  

- Voorrijkosten en manuren 

- De installatie wordt in overleg met u gepland 

- De installatielocatie wordt in overleg met u bepaald 

- De installatie wordt werkend opgeleverd 

- Afvoer van verpakkings- en restmateriaal 

 

Niet bij de installatie inbegrepen is; 

- Voorzieningen indien wand niet geschikt is voor montage 

- Bouwkundige voorzieningen voor het plaatsen van apparatuur 

- Aanpassingen en veranderingen aan plafond en/of wand 

- Leveren en installeren van 220/230V voorziening, aansluiting of lichtdimmers 

- Het trekken van bekabeling door wanden en/of vloeren 

- Montage van vloerpotten, vloergoten en wandgoten  

- Klim-, hijs- en steigermateriaal voor werkzaamheden boven 3 meter vanaf vloerhoogte 

- Benodigde aanpassingen bij niet voldoende vrije toegang bij het afleveren en plaatsen 

- Meerwerkzaamheden indien niet onderbroken gewerkt kan worden en/of werkzaamheden 

welke buiten kantooruren moeten worden uitgevoerd 

http://www.doit.eu/

