
ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden 
buitenverlichting



MONTAGE
Montage van de buitenverlichting is niet door TRILUX 
aangeboden. Wij gaan er van uit dat de voorbereidende 
graafwerkzaamheden (leggen van de leidingen naar 
de mastaansluitpunten) door een externe partij (voor 
rekening opdrachtgever) worden uitgevoerd. Daarnaast 
bieden wij standaard geen masten aan en zit ook het 
plaatsen en aansluiten ervan niet in onze aanbieding, 
tenzij expliciet aangegeven.

Coördinatie en aansturing van de 
montagewerkzaamheden op locatie wordt gedaan door de 
aanwezige projectleider van de installateur. 

GEVELARMATUREN
Bevestigingspunt(en) t.b.v. de gevelsteun(en) en 
de montage hiervan, is (zijn) niet in de aanbieding 
meegenomen.

MASTEN
Indien masten in onze aanbieding worden aangeboden, 
dan gelden hiervoor de volgende voorwaarden.

•  Levering vindt ongelost plaats, tenzij anders vermeld. 
De installateur moet aanwezig zijn bij levering en is 
verantwoordelijk voor het huren van een hijskraan t.b.v. 
het lossen.

•  Standaard exlusief montage, tenzij expliciet anders 
vermeld in de offerte.

Niet in onze offerte opgenomen:
•  Elektrotechnische werkzaamheden t.b.v. het (hoofd)

voedingspunt.
•  Opnemen en herstellen van eventuele boven 

bedekking en/of andere herstelkosten (zoals hekwerk, 
verhardingen, e.d.)

•  Het aansluiten van de energiegrondkabels en 
stijgkabels in de lichtmast.

•  Eisen en/of vergunningen derden en alle hieruit 
voortvloeiende kosten.

•  Niet nader in deze offerte genoemde werkzaamheden 
en/of leveranties.

•  Bij sterke fluctuaties van de aluminium- of staalprijzen, 
behoudt TRILUX zich het recht voor om bij opdracht de 
verkoopprijzen aan te passen op basis van de op dat 
moment geldende grondstofprijzen. 

Montage masten
Standaard bieden wij geen masten en montage aan. 
Indien er wel masten en montage in onze aanbieding 
worden meegenomen, dan hanteren wij de voorwaarden 
van onze masten leverancier. Onze offerte is gebaseerd op 
onderstaande uitgangspunten:
•  De in de offerte vermelde werkzaamheden en 

hoeveelheden.
•  De werkzaamheden kunnen aaneengesloten tijdens 

normale werktijden uitgevoerd worden zonder onnodige 
stagnatie.

•  De werklocaties zijn met het benodigde materieel goed 
bereikbaar.

•  Meer- en/of minderwerk en wijzigingen op 
werkzaamheden zullen door ons uitsluitend uitgevoerd 
worden na schriftelijk opdracht uwerzijds.

•  Het transport naar de bouwplaats. 

INSTALLATIE 
Voor het aansluiten op de elektrische voeding (installeren 
van de verlichting) op het buitenterrein is de installateur 
verantwoordelijk. De bekabeling van het armatuur moet 
door de installateur tijdens de montage van het armatuur 
op de mast, door de mast heen getrokken worden en 
aangesloten worden op een bij de mast meegeleverd 
zekeringenkastje. 

Het testen op correct functioneren van de armaturen 
geschiedt onder verantwoordelijkheid van de installateur 
samen met TRILUX.

De lay-out en inrichting van verlichtingsinstallatie op het buitenterrein is gebaseerd
op de door opdrachtgever aangeleverde tekeningen. Bepalend hierbij is de 
EU Normering voor kunstlicht-installaties werkplekken buiten (EN 12464-2) en de 
geldende BREEAM-richtlijnen voor buitenverlichting.



TRILUX staat voor de eenvoudigste en zekerste weg 
naar een energieefficiënte en toekomstgerichte 
verlichtingsoplossing op maat. 

Op de dynamische en steeds complexer wordende verlichtingsmarkt biedt TRILUX 
de klant het beste advies, een optimale oriëntatie en het perfecte licht. Om deze 
claim waar te maken, kan TRILUX rekenen op een brede waaier technologieën 
en de krachtige partners van de TRILUX-groep, om individuele componenten 
te combineren tot totaaloplossingen op maat – steeds perfect afgestemd op de 
klantenbehoeften en het toepassingsgebied.
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