
Gefeliciteerd met uw aankoop!

U besteed de montage uit aan Cas Services, wij zijn al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in het monteren en 
plaatsen van kweekkassen. 
Royal Well, Eden, Halls, Juliana, ACD, Janssens, Vita Via zijn veel door ons gemonteerde merken.
Om teleurstellingen en vertraging te voorkomen máár vooral om u een goed resultaat te kunnen garanderen 
hebben wij montagevoorwaarden op moeten stellen.

Alles in het belang om u een ‘aangenomen’ prijs  te kunnen bieden én om u zo lang mogelijk van uw kas te 
kunnen laten genieten, niet om u te plagen.
De bestelling, levering, de inhoud van de levering en de hierna besproken voorbereidingen, vallen niet onder 
de ‘montage’ en om die reden ook niet onder onze (financiële)verantwoording en/of aansprakelijkheid. Graag 
helpen wij u met de volgende tips.

 Controleert u of uw bestelling ook daadwerkelijk als opdracht bevestiging is verzonden.
Vergeet daarbij niet de eventueel los te bestellen fundering mee te bestellen.
(Let daarbij bijvoorbeeld op type, afmeting, kleur, soort beglazing, accessoires, etc.)

 Controleert u bij aflevering of u de juiste hoeveelheid colli’s(pakjes) met uw naam erop heeft 
ontvangen én of er geen zichtbare schade is.
! glas kist rechtop laten staan, niet neerleggen !

 Meld eventuele afwijkingen direct aan de chauffeur én verkopende partij.
 Laat de levering zo dichtbij als mogelijk lossen maar NIET op de bouwplek,  droog (onder plastic) indien

mogelijk.
 Om het moment tussen het bestellen van de tuinkas en de oplevering van de montage zo kort mogelijk 

te houden is het belangrijk om ons zo spoedig mogelijk te informeren over de status van de bestelling 
en de vorderingen wat betreft de voorbereidingen.

De op www.CasServices.nl aangeboden montageprijs is uitsluitend van kracht indien er aan onderstaande 
voorwaarden wordt voldaan. 

Montage voorwaarden
 De levering en het geleverde valt buiten de verantwoording van Cas Services.
 De ondergrond waar de kas komt te staan dient; vast, vlak én waterpas te zijn.

Exacte (fundering)maatvoering is verkrijgbaar bij de leverancier van uw kweekkas.
! Cas Services is niet aansprakelijk voor verzakkingen welke zich achteraf aandienen ! 

 De grond IN én 50cm rondom de bouwplek dient voldoende ‘schoon’ en vast te zijn zodat wij veilig 
kunnen werken en de kas van buitenaf, om te beglazen, kunnen bereiken.
(schoon = ontdaan van obstakels zoals; boomwortels, stroomkabels en puin).
!Controleer de werkzaamheden óók indien u deze door iemand anders laat uitvoeren!

 Gebruik, bij voorkeur trottoirbanden van minimaal 10cm breed óf stoeptegels om de tuinkas op te 
plaatsen. Wij monteren de kas bij voorkeur iets uit het midden zodat er voldoende draagkracht is én 
de tuinkas aan de ondergrond vast gezet kan worden.

 In de montage prijs is het leveren en/of stellen van de tuinkas alsmede betonwerkzaamheden NIET 
inbegrepen. 
Beton op de 4 hoeken kan als optie worden mee besteld, heeft uw product meer hoeken dan 
overleggen, vooraf, we de meerprijs.

 Ingeval van de optie ‘los’ mee te bestellen funderingen dient u deze mee te bestellen. Wij monteren 
kassen om kwaliteitsredenen enkel op fabrieksfunderingen. 
(fundering is geen fundering zoals bij een huis. In kassenland is het een profiel waar het frame op kan 
worden gezet, bij veel types is de fundering geïntegreerd in het frame.)

 In geval van een muurkas geldt het bovenstaande plus:
-de vloer dient haaks ten opzichte van de muur te liggen!
-de kas/muurkas zal aan de muur vast geboord worden, een verzakkingsvrije ondergrond is    
 noodzakelijk om schade te voorkomen.

 De bouwplek moet voor de monteurs, de lange en kwetsbare kweekkas onderdelen goed bereikbaar 
zijn.

 Afstand tussen ‘waar de kas ligt’ en de bouwplek is gelijkvloers en max 25 meter.
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 De montageafspraak is altijd onder voorbehoud van onvoorziene invloeden zoals; het weer, ziekte en 
dergelijke.

 Eventuele kosten voor parkeren/overtochten en/of tol worden door de klant met de monteur contant 
afgerekend.

 Verpakkingsmateriaal blijft achter op de bouwplek.
 Op de montage dag dient er iemand aanwezig te zijn om de monteur(s) te ontvangen, voor overleg, 

sanitaire stop en oplevering.
 Bij oplevering zal er altijd om een handtekening worden gevraagd. Hiermee geeft de klant zijn/haar 

blijk van correcte montage en tevredenheid. 
Eventuele reclamaties zullen op de werkbon worden vermeld.

 Indien de monteurs, door het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden, wel maar met vertraging 
kunnen werken zullen daar extra kosten voor berekend worden. Deze kosten zullen met u overlegd 
worden en dienen ter plaatse te worden afgerekend. 
Bij het in zijn geheel niet kunnen aanvangen en/of afronden van de werkzaamheden door het niet 
voldoen aan de gestelde voorwaarden zal de afgesproken montageprijs worden berekend.  

 Betaling van de montagediensten geschied voorafgaand aan de montage per bank óf contant bij 
oplevering. De rekening ontvangt u 

 Tot slot, vergeet niet om de tuinkas bij uw verzekering aan te melden!

Met dit schrijven bent u in kennis gesteld van de richtlijnen en voorwaarden die gelden voor onze 
montageservice. 
Graag beantwoorden wij, bij voorkeur per WhatsApp of email, al uw vragen.

Na ontvangst van uw schriftelijke bevestiging, dat u akkoord bent met én voldaan wordt aan de 
voorwaarden gaan wij uw opdracht inplannen.  Ook ontvangen wij graag een foto van de bouwplek zodat 
wij ‘op afstand meekunnen kijken’
(WhatsApp: 06-55186509 of mail: info@CasServices.nl)

Hierbij geef ik aan dat ik akkoord ben én voldoe aan de door Cas Services gestelde voorwaarden.
Ik kies voor de volgende betalingsmogelijkheid: Vooruit per bank / contant bij oplevering (doorhalen wat niet 
van toepassing is.)

Naam:

Datum:

Woonplaats:

Handtekening:
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