
 

 

 

 

 

VERKOOPVOORWAARDEN |  RUTJES PAARDENBOXEN EN OMHEININGEN B.V. 
 

 

MONTAGE | Montageprijzen afgegeven in onze offertes zijn gebaseerd op uren, kilometers en 

overnachtingen. De montageprijs is altijd een indicatie mits anders overeengekomen. Meerwerk 

wordt op basis van onderstaande tarieven berekend (prijzen ex. BTW). 

 

Man uren | € 42,50 per uur per man, incl. bus en gereedschappen. 

Uren minishovel | (sherpa met grondboor) € 16,50 per uur voor minishovel met grondboor en 

palletvork. 

Kilometers | €1,30 per kilometer voor bus met aanhanger en 2 inzittenden. 

Overnachtingen | € 115,- euro per man, incl. ontbijt, ex. Lunch en avondeten. 

 

De afgegeven aanneemsom is altijd haalbaar mits er onder normale omstandigheden kan worden 

gewerkt, dat betekent: 

 

Maatwerk stallen | Indien u bij ons maatwerk stallen koopt, dient u rekening te houden met 12 

tot 14 weken levertijd, na goedkeuring detailtekeningen. Zodra u uw opdracht aan ons 

doorgeeft laten wij een bovenaanzicht tekening maken. U controleert deze tekening als 

situatieschets en op maatvoering en keurt deze eventueel goed. Zodra het bovenaanzicht 

goedgekeurd is, maken wij detail en vooraangezicht tekeningen. Deze tekeningen controleert u 

vervolgens op maatvoering, draairichting en uitvoering. Zodra u de detailtekeningen goedkeurt 

geven wij uw order vrij voor productie en gaat de levertijd lopen. Voor de goede orde zij 

gemeld, dat de levertijd iets kan oplopen als er de kerst- of zomervakantie in zit.  

Bereikbaarheid | We moeten makkelijk bij het werk kunnen komen met het materiaal. 

Obstakels | Er mogen zich geen obstakels boven en onder de grond bevinden. Denk aan 

wortels, puin, kleigrond etc. Oponthoud wordt volgens bovenstaande tarieven verrekend. 

Snoeien, maaien, graven etc. behoort normaliter niet tot ons takenpakket maar is in overleg 

mogelijk. Voor het plaatsen van omheining dient er een strook van 200cm breed vrij te zijn van 

obstakels, ook vrij van bijvoorbeeld lang gras. 

Montage stroom | Grondkabel aanleggen of het aansluiten van de stroomkast zit niet 

standaard berekend in de montage kosten. Dit kunnen wij in overleg voor u voorzien op basis 

van nacalculatie.  

Montage stallen | Bij de montage van paardenstallen is het van belang dat de grond vlak is en 

de muren haaks zijn. Wij monteren enkel op betonnen vloeren of een betonnen strook van 30 

cm breed. Anders kunnen wij niet garanderen dat de wanden goed vast staan. Als we 

oneffenheden moeten opvullen dan geldt dit als meerwerk en zal dat volgens bovenstaande 

tarieven verrekend worden. 

Wij monteren enkel onze eigen materialen/producten. Tevens moet het gebouw volledig 

gereed zijn voor montage van onze producten. Wij maken geen aanpassingen aan het gebouw, 

zoals, slijpen, zagen, storten van beton etc. 



 

Montage accessoires | Het monteren van accessoires zoals voerbakken, drinkbakken, 

zadelkamer accessoires, solarium, paardendouche etc. is niet standaard berekend in de 

montage kosten, tenzij anders overeengekomen en expliciet beschreven in de 

opdrachtbevestiging. Drinkbakken en solariums kunnen wij voor u monteren excl. het 

aansluiten op water of stroom. Het monteren berekenen wij altijd op nacalculatie.  

Andere partijen | op het moment dat wij komen monteren is het van belang dat we geen 

vertraging op lopen door andere aanwezige partijen of dat zij vertraging oplopen door ons. 

Goed plannen is essentieel. 

Pasvakken | Omheiningen hebben een paalafstand van 3 of 2,5 meter. Als de te zetten 

afstanden niet deelbaar zijn door 3 of 2,5 meter krijgt u pasvakken. Dit kunnen we niet 

voorkomen. Alleen op uitdrukkelijk verzoek in de aankoopfase is het bespreekbaar een 

incourante afstand in gelijke vakken te verdelen. 

Planning | Kunnen we door omstandigheden, buiten onze macht, het werk niet in de 

afgesproken dagen af krijgen. Dan is het niet gegarandeerd dat we de dagen aansluitend direct 

terug kunnen komen. We doen ons best de werkzaamheden zo spoedig mogelijk te hervatten. 

Klickmelding | Montage van omheining is exclusief het opsporen van kabels en leidingen. De 

kosten daarvan zijn in de offerte fase moeilijk te bereken. Na de klickmelding kunnen we zien of 

er bijvoorbeeld veel leidingen aanwezig zijn. Deze worden opgezocht en volgens eerder 

genoemde tarieven op nacalculatie in rekening gebracht. 

Plaatjes met logo | Al onze producten kunnen voorzien zijn van een plaatje met logo. Met het 

accepteren van de offerte gaat u akkoord dat deze plaatjes zichtbaar op het materiaal zitten. 

 

LEVERING | Het transport van het materiaal kunnen wij voor u verzorgen. Hou rekening met de 

volgende punten: 

 

Onze producten worden altijd aangeboden “af Goor” tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen. Is er geen transport vermeld in de opdracht dan gaan we er van uit dat u uw 

producten bij ons afhaalt. U kunt de goederen contant of per pin betalen (voor contante 

betalingen met biljetten van €200,- of €500,- wordt er per biljet een toeslag van €5,- berekend). 

 

Bereikbaarheid | Het afleveradres dient goed bereikbaar te zijn, we leveren de spullen langs de 

wagen. Dat betekend dat we deze dus niet binnen brengen of een eind van de wagen kunnen 

neerleggen. 

Aanwezigheid | Er dient altijd iemand aanwezig te zijn voor het tekenen van ontvangst. 

Betalingen | De goederen zijn vooraf betaald of dienen bij aflevering via pin of contant 

afgerekend te worden (dit kan enkel in overleg, hier kunnen kosten aan verbonden zijn). 

Reclamaties | Reclamaties m.b.t. geleverde hoeveelheden, schade, besproken modellen etc. 

alleen dezelfde dag mogelijk. Controleer dus bij aflevering het materiaal goed. 

 

ZELF MONTEREN | Uiteraard kunt u de montage van onze producten zelf uitvoeren, hou hierbij 

rekening met de volgende punten: 

 

Gaat u zelf monteren, geen probleem, wij kunnen u van afstand begeleiden bij eventuele 

onduidelijkheden. Let wel, het monteren van paardenstallen of omheiningen vergt wel enig 

technisch inzicht en behoeft bepaalde gereedschappen. Het is dus verstandig altijd iemand 

aanwezig te hebben die bijvoorbeeld ervaring in de bouw of ander technisch werk heeft. Wij 

kunnen u desgewenst een handleiding toesturen. Dit betreft een universele handleiding en kan 

op details afwijken van de stal die geleverd wordt. 



 

Kunststof planken | Onze kunststof en bamboe planken hebben een vaste maat. Voor sommige 

stallen die wij leveren betekent dit, dat u zelf de planken op maat dient te zagen 

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD | Alle goederen die niet of onvolledig zijn betaald blijven te allen tijde 

eigendom van Rutjes Paardenboxen en omheiningen B.V. 

 

Bij het accepteren van een opdracht gaat u tevens akkoord met onze verkoopvoorwaarden zoals 

beschreven op onze website www.rutjespaardenboxen.nl of zoals ontvangen via email en belooft u 

tevens hier kennis van genomen te hebben. 

 


