Voor alle projecten en leveringen van Eissens FSE BV geldt:
Levering:
Franco huis via verharde weg in een schoon en vrij toegankelijke opgeleverde ruimte. Exclusief
verticaal transport.
Plaatsing:
Tenzij anders aangegeven, plaatsing op basis van nacalculatie. Wij gaan er van uit dat onze
werkzaamheden aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd.
Exclusief elektrische, gas en sanitaire aansluitingen en bouwkundige voorzieningen.
Dit dient door derden te geschieden en in hun prijsopgave te worden opgenomen.
Aansluitingen / maatvoeringen:
Aansluitingen en maatvoeringen dienen conform onze installatietekening(en) te worden uitgevoerd.
Mochten achteraf aansluitingen en/of maatvoeringen voor of tijdens plaatsing afwijken, dan zullen
eventuele meerwerk kosten die hieruit voortvloeien geheel ten koste komen van de opdrachtgever.
Installatietekeningen:
Bij opdracht worden deze op verzoek verstrekt. Indien er tijdens het bouwproces maatvoeringen e.d.
veranderen en Eissens FSE Trading Company BV zijn installatietekeningen dient te wijzigen, zullen
de kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.
Bouwvergaderingen:
Deze worden door ons bijgewoond mits betrekking hebbende op de door ons te leveren
keukeninstallatie. Per project wordt door ons bekeken hoeveel vergaderingen er bijgewoond worden.
Apparatuur:
Al onze elektrische apparaten worden geleverd zonder snoeren en stekers. Indien door ons geleverd
en aangesloten, wordt dit op basis van nacalculatie doorberekend. Onderstellen dienen geaard te zijn.
Verwijderingsbijdrage:
De afgegeven prijzen zijn exclusief de wettelijk voorgeschreven verwijderingsbijdrage. Indien van
toepassing zullen deze apart op de factuur worden vermeld.
Volkern:
De standaard volkern kleuren voor bekleding van zijn: wit (130), lichtgrijs (478), donkergrijs (475),
beige (813), geel (862), blauw (859), zwart (421), rood (431), Italiaans beuken (1646), Amerikaans
beuken (1666), antraciet grijs (879), berken (385) en douglas microline (389).
Andere kleuren tegen meerprijs mogelijk. Indien geen kleur wordt afgegeven, worden de deuren en/of
laden fronts standaard uitgevoerd in wit.
Niet tot onze aanbieding behoren (tenzij anders omschreven):
Doseerapparatuur t.b.v. wasmiddel vaatwasmachine, magneet- en werkschakelaars, sifons,
vloerroosters en schrobputten, aarding, stopkranen en keerkleppen.

Verpakkingen:
Deze worden door ons niet afgevoerd maar in door de opdrachtgever aangewezen afvalcontainer
gedeponeerd. Dit dient vooraf met bouwkundig aannemer besproken te worden.
Indien wij toch het verpakkingsmateriaal dienen af te voeren zullen de kosten hiervan door ons aan u
worden doorberekend.
Garantie:
Op de door ons geleverde apparatuur geven wij één jaar fabrieksgarantie op arbeidsloon,
voorrijkosten en onderdelen gedurende de normale werkuren.
Verder verwijzen wij naar onze algemene verkoop en installatie voorwaarden.
Toelichting op de installatie
Algemeen:
Het realiseren van de aansluitpunten en het aansluiten van de apparatuur, dient te geschieden door
erkende installateurs. Wij adviseren u hiervoor uw huisinstallateurs in te schakelen.
Bij het aanbieden van maatwerk gaan wij er vanuit dat wanden recht worden uitgevoerd en dat hoeken
haaks zijn. Indien bij het opnemen van definitieve bouwkundige maten hiervan wordt afgeweken, kan dit
meerwerk tot gevolg hebben.
Maatwerk wordt in het werk gecontroleerd, alvorens dit in productie wordt gegeven. Afwijkingen ten
opzicht van de offertematen, kunnen meer- of minderwerk tot gevolg hebben.
Werk- en spoeltafels:
Tafels worden door ons waterpas gesteld en indien van toepassing, tegen een tegelwand afgekit.
Wandkasten en schappen:
Hangkasten en wandschappen worden aan wanden gemonteerd d.m.v. pluggen en schroeven. Hiertoe
dienen de wanden bouwkundig geschikt te zijn of worden gemaakt en voldoende draagkracht te hebben.
Apparatuur:
Keukenapparatuur wordt door ons opgesteld en daar waar nodig afgekit.
Wandcontactdozen en vaste aansluitingen dienen door erkende installateurs te worden verzorgd.
Wij adviseren u hiervoor uw huisinstallateurs in te schakelen. Wij zullen zorg dragen voor voldoende
informatie voor het realiseren van de aansluitpunten.
Afzuigkappen en afzuiginstallatie:
Indien van toepassing wordt het ophangen van afzuigkappen door ons verzorgd. Hiertoe dienen wanden
en/of plafonds bouwkundig geschikt te zijn en voldoende draagkracht te hebben.
Indien van toepassing, wordt de montage van kanalen door ons verzorgd. Dakdoorvoeren dienen
bouwkundig door derden te worden verzorgd, evenals het inplakken van dakopstanden.
Het elektrisch aansluiten van kapverlichtingen, dakventilatoren, regelaars en elektrische aangestuurde
(b) gaskleppen, dient door een erkend installateur te geschieden. Wij kunnen in overleg zorgen voor
voldoende technische informatie, voor de realisatie van deze aansluitingen. Voor een goede werking van
de afzuiginstallatie, is voldoende luchttoevoer noodzakelijk. Bij het opnemen van de installatie wordt u
hierover geadviseerd.

Koelingen:
Koel- en vrieskasten, koel- en vriesbanken, buffet koelingen en koel- en vriescellen, voorzien van in- of
opgebouwde koelmachines, dienen dusdanig te worden opgesteld, dat voldoende luchtverversing kan
worden gewaarborgd, met een omgevingstemperatuur van maximaal +25°C. Een te hoge
omgevingstemperatuur kan de werking en de levensduur van de koelmachine, negatief beïnvloeden.
Waterhardheid:
Voor apparatuur met een wateraansluiting, zoals combi-steamers en vaatwasmachines, adviseren wij
een waterhardheid van 4° tot 6°Dh. Bij waarden boven de 6°Dh adviseren wij een waterontharder te
plaatsen.
Beschermfolie:
Beschermfolie op apparatuur, buffetten, afzuigkappen en kanalen wordt door ons niet verwijderd.
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