
                                                                                                                Handelsonderneming F. Algera 

                                                                                                                Bovenkruier 16D 

                                                                                                                8521 MG St. Nicolaasga 

                                                                                                                Tel: 06-53237521 

                                                                                                                E-mail: info@frieslandtuinmaterialen.nl 

                                                                                                                www.frieslandtuinmaterialen.nl 

                                                                                                                Kvk nr.:  01116467 

                                                                                                                Btw nr.: NL 109716632B01 

                                                                                                                Bank:  NL02 RABO 0326 2248 90 

 

 
 

                       Algemene voorwaarden  
 
• De grond moet ontdaan zijn van puin, bestrating, boomstronken, wortels, afgebroken palen, 
funderingen, H.W.A., rioleringen e.d.  

• Aan weerszijden van de scheiding dient men 25cm ruimte te creëren voor het plaatsen van 
de schutting.  

• Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan kabels c.q. leidingen.  

• Werkzaamheden zoals, het her bestraten, herstellen van de borders vallen niet onder de 
montage werkzaamheden tenzij anders overeengekomen.  

• Mochten er toch extra werkzaamheden nodig zijn, dan zullen deze in overleg in rekening 
gebracht worden.  

• De exacte locatie van de schutting(en) en daarmee de kadastraal vastgestelde en 
vastgelegde erfafscheiding(en), dient voorafgaand aan de uitvoering door de opdrachtgever 
zelf te worden bepaald en duidelijk aan ons te worden aangegeven d.m.v. (piket)paaltjes. 
Handelsonderneming F. Algera is niet aansprakelijk voor de exacte locatie(s) van de door haar 
geplaatste schutting(en). Bij twijfel adviseren wij u contact op te nemen met het Kadaster.  
 
• De dag dat uw schutting geplaatst word, beginnen wij samen met u om de lijn en de hoogte 
te bepalen van de te plaatsen schutting(en). Het is belangrijk dat u aanwezig bent omdat de 
plaats en de hoogte van de schutting(en) soms onduidelijk zijn.  

• Indien de schutting begint of eindigt tegen uw woonhuis, schuur of andere bebouwingen, 
wordt er op die plek meestal geen paal geplaatst. Dit is vaak niet mogelijk i.v.m. de fundering 
van uw woonhuis, schuur of andere bebouwingen.  

• Indien uw tuin in meters niet uitkomt met volledige scherm maten dan maken wij de 
betreffende onderplaat en scherm ter plekke op maat.  

• Tijdens de montage dient de montageploeg te kunnen beschikken over stroom en water.  
 
• Betaling uitsluitend contant na plaatsing van de schutting.  

• Geeft u er de voorkeur aan om geen contant geld in huis te hebben dan, dient u er voor te 
zorgen dat het geld twee dagen voor de plaatsingsdatum van de schutting(en) op ons 
bankrekeningnummer is bijgeschreven.  
 
• Wij geven 10 jaar garantie op het betonsysteem en 3 jaar op het houtrot (mits het vrij van 
aarde blijft). (Scheuren en uitvallende noesten vallen hier niet onder.)  

• Wij geven geen garantie op het verzakken en of scheef waaien van de schutting(en).  
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• Kalkuitslag en kleurverschillen vallen niet onder de garantie.  

• Op de poorten met stalen frame, geven wij 1 jaar garantie op het scheefzakken en goed 
sluiten van de poort. Op poorten zonder stalen frame geven wij geen garantie.  

• Klachten dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Handelsonderneming F. Algera, 
binnen 8 dagen na het einde van de uitgevoerde werkzaamheden.  
 


