Controlelijst leidingenplan

Allereerst willen wij u bedanken voor het door u gestelde vertrouwen in onze firma !
Om de plaatsing van uw nieuwe keuken op de afgesproken datum vlot te kunnen uitvoeren, vragen we u rekening
te houden met de volgende aandachtspunten.

• 8 weken voor de plaatsingsdatum moeten wij de juiste maten kunnen nemen.
• Alle leidingen, stopcontacten en het gat voor de afzuigkap dienen geplaatst te worden zoals door ons is aangegeven op het bijgevoegde leidingenplan ( leidingen moeten in de muur liggen ! ).
• Stopcontacten moeten volledig gemonteerd zijn (opbouwstopcontacten of stopcontacten worden niet door ons gemonteerd
-> dit is werk voor uw elektricien). Indien er vrije stopcontacten in de beklede achterwand ( graniet, spiegel, rvs of glas ) voorzien zijn,
mogen deze stopcontacten nog niet afgemonteerd zijn op de dag van de plaatsing. Uw elektricien moet hiervoor terugkomen nadat de
rugwanden geplaatst zijn.
• Bij inbouwstopcontacten in ondermeer opzetkasten of zijwanden van eilanden moet u ook de bijbehorende “gyproc”-potjes met
binnenwerk voorzien.
• Er mogen geen leidingen achter of onder de toestellen geplaatst worden op de muur.
• Op de koud- en warmwaterpunten hoort een blindstop voorzien te zijn, de nodige “schell”kraantjes en eventueel dubbele dienstkraan voor de vaatwasser dienen ook door klant voorzien te worden.
• Indien afgesproken met verkoper: gelieve de nodige mensen te voorzien om op de dag van plaatsing het stenen werkblad te helpen
dragen (2 tot 3 man is noodzakelijk ! en dienen rond 11u aanwezig te zijn).
• Op de dag van plaatsing moet de keuken volledig leeg zijn.
• Eventuele sokkels moeten verwijderd zijn ( zeker op de plaats waar de vaatwasser komt).
• Indien er een luifel boven het raam is voorzien, moet de rolluikkast doorgezaagd zijn op de afgesproken hoogte.
• Onder de keuken moet de ondergrond hard zijn en de vloer moet minstens tot 40 cm van de muur liggen i.v.m. de terugspringende
plint ( volledig gevloerd mag ook ).
• bij keukens met verlaagde plafonds moet er een versteviging gemaakt worden op de plaats waar een luifel of een dampkap aan het
plafond bevestigd wordt; bij een eilandafzuigkap in een verlaagd plafond moet u voldoende hechthout voorzien rond het gat van de
dampkap ( bijvoorbeeld een multiplexplaat van 70 x 70 cm rond het gat ) ;
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• nieuwe toestellen die niet door ons toegeleverd worden, moeten door de desbetreffende toeleverancier geplaatst en aangesloten
worden; bestaande toestellen moeten compleet zijn om inbouw mogelijk te maken;
• bestaande boilers worden niet door ons aangesloten i.v.m. lekkages; voor aansluiting van een boiler moet het water op hoogte 60
cm zitten vanop de vloer, en de afvoer op hoogte 40 cm;
• gaskookplaten worden niet door ons aangesloten, maar dit moet gebeuren door een erkend installateur omdat enkel deze laatste
een geldig attest kan afleveren;
• gelieve rekening te houden met betaling van het afgesproken bedrag op de dag van plaatsing. Indien u wenst over te schrijven kan
dit, u dient dan 90% van het bedrag 1 week op voorhand over te schrijven. De overige 10% dient u dan contant of per cheque op dag
van plaatsing te overhandigen aan onze monteurs.
• wij hebben op afgesproken plaatsingsdag(en) onze monteurs gereserveerd. Indien de plaatsing op deze afgesproken dag(en) niet
kan plaats vinden en dit door u niet 3 dagen op voorhand geannuleerd is, zullen er kosten aan u worden doorgerekend;
• bestaande vensterbanken dienen door de klant uitgebroken te zijn als er door Goossens nieuwe geplaatst worden (bij bestelling
nieuwe vensterbanken);
Indien aan één of meerdere punten van deze controlelijst niet voldaan is, zullen de hierdoor ontstane kosten aangerekend worden.
Mocht u of uw installateur nog vragen hebben omtrent het leidingenplan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn u
graag van dienst.
• Bij keukens met verlaagde plafonds moet er een versteviging gemaakt worden op de plaats waar een luifel of een dampkap aan het
plafond bevestigd wordt; bij een eilandafzuigkap in een verlaagd plafond moet u voldoende hechthout voorzien rond het gat van de
dampkap ( bijvoorbeeld een multiplexplaat van 70 x 70 cm rond het gat ).
• Nieuwe toestellen die niet door ons toegeleverd worden, moeten door de desbetreffende toeleverancier geplaatst en aangesloten
worden; bestaande toestellen moeten compleet zijn om inbouw mogelijk te maken.
• Bestaande boilers worden niet door ons aangesloten i.v.m. lekkages; voor aansluiting van een boiler moet het water op hoogte 60
cm zitten vanop de vloer, en de afvoer op hoogte 40 cm.
• Gaskookplaten worden niet door ons aangesloten, maar dit moet gebeuren door een erkend installateur omdat enkel deze laatste
een geldig attest kan afleveren.
• Gelieve rekening te houden met betaling van het afgesproken bedrag op de dag van plaatsing. Indien u wenst over te schrijven kan
dit, u dient dan 90% van het bedrag 1 week op voorhand over te schrijven. De overige 10% dient u dan contant of per cheque op dag
van plaatsing te overhandigen aan onze monteurs.
• Wij hebben op afgesproken plaatsingsdag(en) onze monteurs gereserveerd. Indien de plaatsing op deze afgesproken dag(en) niet
kan plaats vinden en dit door u niet 3 dagen op voorhand geannuleerd is, zullen er kosten aan u worden doorgerekend.
• Bestaande vensterbanken dienen door de klant uitgebroken te zijn als er door Goossens nieuwe geplaatst worden (bij bestelling
nieuwe vensterbanken).
Indien aan één of meerdere punten van deze controlelijst niet voldaan is, zullen de hierdoor ontstane kosten aangerekend worden.
Mocht u of uw installateur nog vragen hebben omtrent het leidingenplan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn u
graag van dienst.
28/02/2017
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OPENINGSUREN
Maandag, Dinsdag, Donderdag 10.00 - 18.00 u. (april tot sept.)
Maandag, Dinsdag, Donderdag 10.00 - 20.00 u. (okt. tot maart)
Vrijdag 10.00 - 18.00 u, Zaterdag 10.00 - 17.00 u.
Zondag - Feestdag 13.00 - 17.00 u.
Woensdag sluitingsdag.
’s Avonds een afspraak is ook mogelijk.
U kan ook een afspraak maken via onze website.

www.facebook.com/GoossensKeukens
011 80 55 10

info@goossens.be

Goossens Keukens N.V. - Astridlaan 276A - 3900 Overpelt

www.goossens.be

