
VOORWAARDEN & ADVIES 2013

VERMELDE PRIJZEN
1. Alle genoemde advies verkoopprijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW, 

exclusief de kosten voor transport (indien van toepassing).
2. De vermelde prijzen zijn geldig van 1 januari t/m 31 oktober 2013 onder 

voorbehoud van stijgingen van grondstofprijzen, valuta en vracht.
3. Verschillende modellen zoals getoond in de brochure zijn leverbaar in 

andere maatvoeringen en/of optionele toevoegingen. Vraag ernaar bij uw 
dealer.

    TRANSPORTKOSTEN NEDERLAND & VLAANDEREN
1. 1 Alle hobbykassen, muurkassen en priëlen worden GRATIS (thuis) 

bezorgd in Nederland en Vlaanderen.
2. 2 De bijdrage in transportkosten voor de overige producten staat in de 

prijslijst achter het product vermeld.
3. Bij het betalen van een bijdrage in de transportkosten wordt het hoogste 

bedrag één keer berekend.
4. De bijdrage in transportkosten voor pakketten met glas bedraagt €25,00 

incl. BTW per zending. Voorbeelden: glazen ruiten en broeikas voorzien 
van glas.

5. De bijdrage in transportkosten voor XL pakketten bedraagt €25,00 incl. 
BTW per zending. Dit pakket is zwaarder dan 31,5 kg. en/of langer dan 
175cm. Voorbeelden: fundering voor kas of grote kweektafel.

6. De bijdrage in transportkosten voor kleine pakketten zonder glas (max. 
lengte: 175 cm / max. gewicht: 31,5 Kg) bedraagt €10,00 incl. BTW per 
zending.

7. De bijdragen in transport- en orderkosten voor zendingen die per post 
worden verstuurd bedragen €5,00 incl. BTW per zending.

8. Voor levering van een hobbykas, muurkas of prieel op de Wad- 
deneilanden, m.u.v. Texel, zijn de transportkosten op aanvraag.

WIJZE VAN LEVERING EN LEVERTIJD
1. Voor levering van een hobbykas, muurkas of prieel nemen wij telefonisch 

of per email contact op om de aleverdag (maandag t/m vrijdag) met u af te 
stemmen.

2. De overeengekomen dag van levering voor een kas wordt per e-mail 
bevestigd met een link naar de website van de transpor- teur.Bij het 
openen van de link (onderaan de email) op de dag van leveren is middels 
een GPS verbinding te zien waar de vrachtwagen zich bevindt. Hier treft u 
een indicatie van het tijd- bestek waarin dezelfde dag geleverd zal worden.

3. De levertermijn voor broei-, folie- en patiokassen, kweek- en 
kasaccessoires en reserve onderdelen is: 3 - 5 werkdagen.

4. De levertermijn voor glasservice orders (glas op maat, rechtstreeks 
geleverd aan de consument) is: 1 - 3 weken.

5. 5 De levertermijn van de hobbykassen Popular, Compact Plus 
(promo modellen) en muurkassen Wall Garden Supreme Wall Garden en 
Mini: 1-3 weken

6. De indicatieve levertermijn van de overige hobbykassen, muurkassen en 
priëlen: 3 - 6 weken.

7. De indicatieve levertermijn van exclusief maatwerk kassen: 6-9 weken.
8. Levering op privé terreinen / parken / campings vindt plaats tot de ingang/

slagboom. Transport op eigen terrein valt buiten de verzekering van de 
vervoerder.

9. Bij alevering dient u de zending te controleren op eventuele manco’s en / 
of schade en hiervan dient u melding te maken op de vrachtbrief.

10. Uw recht op reclamatie m.b.t. manco’s en transportschade vervalt na 3 
werkdagen.

MONTAGEVOORWAARDEN & ADVIES
1. In overleg met de opdrachtgever wordt de datum / worden de data van 

montage bepaald.
2. De vermelde montageprijzen per categorie (A t/m E) zijn van toepassing 

indien bij aanvang van de montage is voldaan aan de gestelde 
voorschriften:
a. De ondergrond dient vast en stabiel te zijn en verder ontdaan van 

wortels, funderingsresten, stroomkabels etc.
b. Rond de fundering dient er minimaal 50 cm ruimte te zijn voor het 

beglazen. Beglazing gebeurt vanaf de buitenzijde van de kas.
c. Bij een muurkas dient de achterwand stabiel, vlak en haaks t.o.v. de 

ondergrond te zijn.
d. In de montageprijs is NIET inbegrepen het leveren en/of ver- werken 

van stelstenen, beton of accessoires.
e. Tegen een meerprijs van € 60,- wordt de fundering op vier hoeken 

verankerd in snelbeton. Dit dient bij de opdracht te worden vemeld.
f. Tegen een meerprijs van € 99,- worden de schermystemen in de 

categorie A,B, en C gemonteerd. Voor de categorie D t/m G is de 
montageprijs €129,-

g. Indien u zelf een muurtje c.q. fundering gaat aanbrengen verzoeken 
wij u vooraf contact op te nemen in verband met de exacte 
maatvoering in mm.

h. De condities en voorwaarden met betrekking tot montage worden per 
email toegezonden.

3.   Indien bij aankomst van de monteur blijkt dat aan bovenstaande 
voorwaarden niet is voldaan zal de monteur niet aanvangen met de 
montagewerkzaamheden.

4.   Indien de monteur niet kan aanvangen met de montagewerk- zaamheden, 
volgt hierover een factuur van 50% van de oorspronkelijke prijs voor 
montage.

OVERIGE VOORWAARDEN
1. Orders met bijzondere specifcaties in maatvoering en kleur 

worden in behandeling genomen na ontvangst van de getekende 
opdrachtbevestiging en aanbetaling.

2. Royal Well blijft eigenaar van de goederen tot deze volledig zijn betaald.
3. Het retour sturen van goederen mag alleen na schriftelijke goedkeuring 

van Royal Well.
4. U kunt geen rechten ontlenen aan de vermelde maatvoeringen en aan 

mogelijke zet- en/of drukfouten.
5. Alle overige voorwaarden van Royal Well staan vermeld op de website: 

www.royalwellkassen.nl
6. De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 

te Alkmaar.

BEGLAZING & REGENPIJPEN
1. Het type beglazing, evenals het bevestigingsmateriaal kan per product 

sterk verschillend zijn.
2. Tuindersglas wordt veelal ‘gestapeld’ aangebracht. Veilig- heidsglas wordt 

hoofdzakelijk geleverd in lange ruiten, waarbij niet dakpansgewijs wordt 
gestapeld. Zie dan vermelding in de prijslijst: /1.

3. Bij vermelding /1: glasdelen met diagonale snijzijde en/of pasruiten 
worden vaak niet uit een stuk geleverd. Hiervoor maakt u gebruik van zgn. 
stapelprofelen.

4. Regenpijpsets zijn niet altijd standaard inbegrepen bij de kas en kunnen 
niet altijd worden toegepast. Zie hiervoor de specifcatie per product in de 
brochure.

FUNDERINGEN
1. Voor elke tuinkas of prieel is een fundering verkrijgbaar. Vaak kan deze 

apart worden besteld.
2. Stalen fundering: apart verkrijgbaar, separaat te monteren en te 

bevestigen onder het frame van de kas.
3. Wij adviseren de fundering te plaatsen op onderling waterpas 

gestelde stenen. Deze stelstenen (bv 50x50x5 cm tegels) worden niet 
meegeleverd.

4. Geen fundering: u produceert een eigen (stenen) fundering. Vraag een 
grondplan aan voor de correcte maatvoeringen in mm.

5. Bij het plaatsen van de kas op een muurtje dient het basis/dorpel- profel, 
meestal L-vormig, bovenop en aan de zijkant te worden gemonteerd.

6. Montage door monteur: wij adviseren u een fundering mee te be- stellen, 
om montageproblemen en teleurstellingen te voorkomen.


