
ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden montage



ALGEMENE VOORWAARDEN
•  Werkzaamheden volgens de door u ter beschikking te 

stellen werktekeningen op witdruk en digitaal.
•  De aangeboden montageprijs is gebaseerd op de 

montagehoogte zoals aangegeven in de offerte. Indien 
de montagehoogte op de offerte ontbreekt, dan kunt u 
uitgaan van een maximale montagehoogte van 3 meter.

•  Exclusief het monteren van hulpconstructie 
(bijvoorbeeld t.b.v. maatvoering tussen de cannelures en 
andere constructies). 

•  Inclusief levering elektrische schaarhoogwerkers 
(geen telescoop of knik), reis- en verblijfkosten en alle 
benodigde gereedschappen.

•  De monteurs moeten gebruik kunnen maken van uw 
schaftlokaal, toilet en afvalcontainer.

•  De werkzaamheden moeten ononderbroken in werkuren 
van 7.00 tot 17.00 uur uitgevoerd kunnen worden.

•  Exclusief het aansluiten van de verlichting op de 
bekabeling.

•  Exclusief verzekering van de lichtlijnen en armaturen 
tegen diefstal.

•  Stagnatie welke in het werk optreedt buiten onze schuld 
zoals wijzigingen, geen vrije vloer, niet opgeladen 
hoogwerkers etc., zullen worden doorberekend op basis 
van meerwerk. (€. 55,60 per persoon per uur exclusief 
hoogwerker.)

•  Exclusief container voor opslag. Wij gaan uit van opslag 
in de bouw, op een afgewerkte vloer. Verzekering moet 
via de CAR-verzekering van de aannemer geregeld zijn.

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

•  Voor het monteren van de verlichting moet het gebouw 
wind- en waterdicht zijn.

•  TRILUX levert alleen verlichting en geen snoeren/
splitters voor voedingen en DALI, tenzij deze af fabriek 
aan onze armaturen zijn gemonteerd.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE 
INSTALLATEUR
De hieronder benoemde werkzaamheden (voor zover van 
toepassing) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van 
TRILUX C.V., tenzij anders aangegeven in de offerte.

• De montage van:
 -  Alle noodverlichtingspictogrammen, transparanten 

en evt. losse SV modules voor het schakelen van 
de buitenverlichting boven de loopdeurtjes en evt. 
trappenhuis verlichting.

 -  Noodverlichtings- en pictogramarmaturen welke niet 
in de lichtlijnen zijn geïntegreerd. Alle pictogrammen 
en transparante noodverlichting worden zonder 
snoeren en chassisdelen geleverd.

 -  Buitenverlichting
 -  Alle kantoorverlichting
 -  Alle sensoren welke niet in de lichtlijnen zijn 

geïntegreerd. Deze worden zonder snoer aangeleverd.
 -  Alle eventuele access points (Wi-Fi) voor LiveLink 

Premium.
 -  Lichtmanagementsystemen en toebehoren welke niet 

in de lichtlijnen zijn geïntegreerd.

•  Het maken van sparingen in het plafond.
•  Het leveren en aanbrengen van technische platen en 

achterhout.
•  Het aftekenen van verlichting (in bijvoorbeeld 

gipsplafonds).

Montage geschiedt onder algemene verantwoordelijkheid van TRILUX. De feitelijke 
montagewerkzaamheden worden door een externe partij uitgevoerd. Uitgangspunt is 
dat de montageploeg kan werken met elektrische schaarhoogwerkers op een volledig 
lege harde betonnen werkvloer (geen reeds gemonteerde stellingen ed.). Bouwkundige 
werkzaamheden zoals hak-, breek- en herstelwerk zijn niet opgenomen in onze aanbieding.



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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