Algemene voorwaarden 2019.

Voorwaarden arbeidsloon:
Uurloon €65,00 inclusief btw.
Voor bepaalde projecten kunnen prijsafspraken gemaakt worden.
Voor werkzaamheden op locatie word er €50,00 voorrijkosten berekend.

Maatwerk projecten:
De voorraad is beperkt in verband met oneindige opties zoals materiaal en kleuren.
Materialen kunnen snel besteld worden en zo spoedig mogelijk vervaardigd.
In de meeste gevallen dient er een vooruit betaling gedaan te worden van 25% of 50%.
Garantie is afhankelijk per project.
Prijzen zijn op aanvraag.

Caravan en camper in & om bouw projecten.
Alle projecten zijn in samenwerking met Caravan en Camper service Hoogeveen CCSH.
Bepaalde producten of onderdelen die we gebruiken komen via Campodoor.

Alle aanpassingen worden vooraf besproken.
Extra werkzaamheden die later worden vastgesteld worden besproken en in rekening gebracht.
Prijzen zijn op aanvraag.

Watersport: rubberboten en accessoires.
Hier gelden de algemene voorwaarden van de leverancier.
Producten worden niet online verkocht en zijn alleen in de winkel verkrijgbaar.
Door het enorme aanbod is de voorraad beperkt.
In de meeste gevallen zijn na bestelling de producten de volgende dag leverbaar, tenzij het bij de leverancier niet op voorraad is.
Voor combinaties boot /motor met een haalbare snelheid boven de 20km per uur is een vaarbewijs verplicht.
De gevolgen van varen zonder geldig vaarbewijs met een combinatie boot/motor met een haalbare snelheid boven de 20km per uur, kunnen niet verhaald worden.

Website maken en inrichten.

De website zal gemaakt en besteld worden bij Strato inclusief domeinnaam en email adres.
Het contract en de rekening komt op u eigen naam.
Door een gezamenlijk wachtwoord te gebruiken kan er door mij op afstand aan de website gewerkt worden.
Na het wijzigen van het inlog wachtwoord is het niet meer mogelijk voor mij om in het systeem te komen.
Er zijn een drietal pakketten beschikbaar deze zijn redelijk gemakkelijk te bedienen.
Hierbij kan ik uitleg en informatie geven voor een bepaalde periode om uiteindelijk zelfstandig de website te kunnen bedienen en inrichten naar u wensen.
Hierbij kan een logo ontworpen worden met u gewenste naam, kleur en design.
Zowel geschikt voor briefpapier, factuur of andere doeleinden.
De prijzen hiervoor zijn afhankelijk van welk pakket u kiest.
€5.00 set up kosten voor alle pakketten.
Daarnaast het aantal uren die er voor nodig zijn om de website te maken naar u wensen.
Site builder basic

Site builder pro

Site builder pro SEO

6 maanden voor € 1,00 daarna € 5,00 per maand.

12 maanden voor € 1,00 daarna € 8,00 per maand.

6 maanden voor € 1,00 daarna € 14,00 per maand.

Prijswijzigingen kunnen van toepassing zijn op de gekozen website.
Mr Multiworks website gebruikt site builder pro ter indicatie.
Strato heeft daarbij een zeer goede helpdesk om problemen te verhelpen.

Opruimen en organiseren.
Het opruimen en organiseren van schuur, loods, werkplaats of garage is een ruim begrip.
Hiervoor dienen van te voren goede afspraken gemaakt te worden over de opslag die aanwezig is.
Het verwijderen van goederen zal ten alle tijden gebeuren na bespreking met de klant.
Bij voorhand zal bekeken worden of er schade is aan goederen die achteraf niet op mijzelf verhaald kunnen worden.
Deze projecten geschieden geheel op prijsafspraak.
Overige kosten zoals bijvoorbeeld vuilniszakken, container of andere zaken worden in rekening gebracht.

Verhuur van geluid installatie, lichtshow en inrichting.
Prijzen zijn op aanvraag i.v.m. afstand, locatie en evenement.
Bij verhuur blijft technicus op locatie tenzij anders afgesproken.
Bij schade aan apparatuur door huurder of evenement bezoekers zal dit verhaald worden op huurder.
De apparatuur zal gebracht, opgesteld en afgesteld worden tijdens evenement door technicus.

