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ref :Algemene voorwaarden.

Geachte Heer/Mevr.

Waarom Aura Kozijnen:
Eerlijk, betrouwbaar maar vooral goed advies!!!
Meer dan 18 jaar aaneengesloten ervaring in de branche.
Gratis en vrijblijvend bezoek aan huis zowel overdag als in de avonduren.
U kunt uw producten altijd bekijken in onze showroom of onze zeer uitgebreide ontdekkingscentrum.
Wij monteren op vakkundige wijze de kozijnen waardoor uiteindelijk het eindresultaat Aura’s beste reclame is.
En zeker belangrijk: Perfecte kwaliteit, tegen een ZEER concurrerende prijs.
Veiligheid
Alle bewegende delen zijn standaard voorzien van SKG**/Politie Keurmerk Veilig Wonen.
Of anders aangegeven ( afwijkende maten /vormen).
Beglazing
Alle aangeboden elementen worden standaard voorzien van HR++ isolatiebeglazing, met een opbouw 5-15-4
De isolatiewaarde bedraagt 1,1 W/m2 K. en is Komo-gecertificeerd. Ook tripple beglazing behoort tot het
assortiment.
Garantie
10 jaar op kozijnen, ramen, deuren en hefschuifpuien
10 jaar op draaikiepbeslag
2 jaar op deur en hefschuifbeslag
10 jaar op de montage
Service Kosten
Aura Kozijnen geeft tot en met 8 maanden na de oplevering service betreft afstelling /klemmen van draaiende
delen, niet/ of slecht werken van sluitingen en of cilinders. Na deze geruime tijd zal Aura Kozijnen service
kosten gaan vragen van € 40 per uur vanaf vertrek monteur.
Systeem profiel
Gealan serie S8000NL plus verdiept profiel, de 8037 vlak profiel of de 8020 blokprofiel en Quadra ( houtlook
verbinding)
Ook getoogde kozijnen in kunststof behoren tot het assortiment.

Houten Kozijnen
Worden geleverd onder KOMO(keurmerk) , SGT garantie en ISO 9001. In Dark Red Meranti, Mahonie en of
Merbau.
Gelaagd glas
Volgens de NEN 3569 moeten gevelelementen met een borstwering lager dan 85cm voorzien zijn
van veiligheidsglas.

Betalingsvoorwaarden
Aura Kozijnen werkt bij opdracht met 30% aanbetaling ivm maatwerk mits anders overeengekomen.
70% betaling 1 dag na montage/levering.
Betaling per bank onder vermelding van naam en factuurnummer.

Overige bepalingen
Bij binnen afwerking aan de binnenzijde wordt alleen de dagkant rondom en aansluitend op het kozijn
afgewerkt. Sierpleisterwerk, behangen of schilderwerk is nooit inbegrepen.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld vallen werkzaamheden aan bestaande rollagen, lateien, waterslagen,
vensterbanken, c.v installaties, zon en of windschermen, gordijnen, jaloezieen e.d. buiten deze opdracht.
Aura Kozijnen kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor reeds aanwezig zijnde, of tijdens de montage
blijkende, bouwkundige gebreken aan de woning.
Indien er tijdens de montage blijkt dat er asbest of asbesthoudende materialen in de woning aanwezig zijn
kan en mag Aura Kozijnen dit niet verwijderen en af voeren. U dient dit zelf te (laten) verzorgen.
Aura Kozijnen is niet aansprakelijk voor reeds aanwezig zijnde gebreken of onvoorziene gebreken van bestaande
rolluiken of screens. Tevens gebreken voortvloeiend uit de dé en her montage van bestaande rolluiken en/of
screens kunnen niet geclaimd worden bij Aura Kozijnen. Eventuele extra werkzaamheden die niet op voorhand
ingeschat kunnen worden zullen in overleg met de klant gedaan worden.
Aangezien Aura Kozijnen van verschillende leveranciers producten betrekt, kunnen de kleuren onderling
afwijken.
Werkzaamheden voortvloeiend uit Overige bepalingen, zijn niet in deze offerte opgenomen, en worden
derhalve tegen geldende uurtarieven als meerwerk uitgevoerd, en gefactureerd.
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen betreft de offerte kunt u ten alle tijde contact opnemen!!!
Aura Kozijnen bedankt u voor het in ons gestelde vertrouwen en zien uw opdracht dan
ook met veel belangstelling tegemoet

Met vriendelijke groet,

Plaats…………………Datum………………

Peter Willems.
Aura Kozijnen.

Voor akkoord opdracht graag getekend retour.
………………………………
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