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LED’s light it !ARTI  

 

INSTALLATIESERVICE  

condities & voorwaarden 
 
voor horizontale/verticale configuratie en LED verlichting 

 

U kunt de gekochte ARTIFENCE schermen door een service provider laten installeren en/of monteren 

tegen een vergoeding. Houd bij deze service rekening met het volgende: 

 

1) Onze service provider verzorgt de installatieservice van de schermen 

2) U kunt direct met de service provider contact opnemen om de kosten te berekenen 

3) Soms is het nodig de situatie van te voren te beoordelen. Onze service provider verzorgt het 

eventueel benodigde voorbereidingsbezoek  voor beoordeling van de installatieservice. Tijdens het 

voorbereidingsbezoek controleert de service provider of plaatsing van de schermen in uw aangegeven 

situatie mogelijk is. Daarnaast worden een aantal randvoorwaarden gecontroleerd, zoals de aanleg 

van (extra) fundatie en de benodigde aanwezigheid van elektriciteit. 

4) U kunt direct met de service provider contact opnemen om de kosten voor het eventuele 

voorbereidingsbezoek te bespreken 

5) De service provider installeert en/of monteert alleen de schermen waarvoor u de afspraak heeft 

gemaakt. 

6) Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de service provider de  schermen 

installatieservice juist, tijdig, veilig en volledig kan verrichten: 

7) Zorg dat u beschikt over alle onderdelen voor de door de service provider te installeren en/of te 

monteren schermen. 

8) Zorg dat alle te installeren en/of te monteren onderdelen aanwezig zijn op de plek waar u het 

geplaatst wenst. 

9) Zorg dat de plek waar de service provider de schermen zal installeren en/of monteren toegankelijk, 

opgeruimd, schoon, droog, vlak is, met genoeg ruimte voor de installatieservice. De service provider 

moet veilig op de plaats kunnen werken. 

10) Zorg dat de voor de installatie en/of montage benodigde elektriciteitsaansluitingen op de juiste 

plaats aanwezig zijn. De elektriciteit dient geaard te zijn. De service provider sluit uitsluitend 24V 

gelijkstroom voor het optionele LED systeem aan. Er dient tevens leidingwater aanwezig te zijn.  

 

 

 



 

11) Als de service provider aanvullende werkzaamheden dient te verrichten om de installatie en/of 

montage te kunnen verrichten, kunt u de service provider gelijktijdig met het plannen van de 

installatieservice verzoeken een meerwerkofferte voor u te maken. Voor het te verrichten meerwerk 

sluit u ten allen tijde een separate meerwerkovereenkomst met onze service provider, waar 

ARTIFENCE uitdrukkelijk geen partij bij is. Houd er rekening mee dat meerwerk bijna altijd invloed 

heeft op de planning. 

12) U dient zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering van de installatieservice. 

13) Als u aan één of meer van de hierboven genoemde voorwaarden niet voldoet, is de service 

provider niet gehouden om de installatieservice te verrichten. Op het moment dat u wel aan de 

hierboven genoemde voorwaarden voldoet, kunt u een nieuwe installatieservice afspraak met ons 

maken. Voor iedere geplande installatieservice afspraak betaal je de kosten voor de installatieservice. 

14) U kunt tot 48 uur van te voren de installatieservice annuleren of wijzigen zonder dat we kosten in 

rekening zullen brengen. Annuleert u binnen 48 uur voor het afgesproken servicemoment, dan 

brengen we de vooraf met u overeengekomen kosten voor de service in rekening. 

15) Eventuele parkeerkosten zijn voor uw rekening. 
 

 


