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Naast de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn de montagevoorwaarden van Ornamenten en lijstengieterij Het 
Schippertje van toepassing.  
De montagevoorwaarden dienen vooraf bij de klant bekend te zijn zodat deze de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen kan 
treffen.  
Als er aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden dan behoudt Ornamenten en lijstengieterij Het Schippertje zich het recht 
toe om van de montage af te zien en/of kosten in rekening te brengen. 
 
 

1. De ruimte waar de sierlijsten en/of ornamenten gemonteerd moeten worden dient vrij van meubilair en andere 
obstakels te zijn. Indien meubels of andere obstakels de ruimte niet kunnen verlaten, dienen deze goed beschermd te 
worden. 

2. Monteurs van Het Schippertje moeten zonder belemmeringen van derden hun werkzaamheden uit kunnen voeren.  
3. Stucwerk dient droog te zijn. Op nat stucwerk (te zien aan de donkerdere kleur) kunnen wij de sierlijsten en 

ornamenten helaas niet monteren.  
4. De vloer van de ruimte waar de sierlijsten en/of ornamenten gemonteerd moeten worden dient door de klant te 

worden beschermd. 
5. Bij de montage komt o.a. stof vrij door zagen en schuren. De aanlooproute voor de monteurs dient hiervoor beschermd 

te worden. 
6. In verband met het eventuele gebruik van schroeven bij de montage dient opdrachtgever aan te geven of,- en waar zich 

leidingwerk bevindt om schade te voorkomen. 
7. De constructie van het plafond dient voldoende stevig te zijn voor de montage van de sierlijsten/ornamenten. Het 

Schippertje is niet verantwoordelijk voor het signaleren van problemen/oneffenheden in het plafond die de montage 
van sierlijsten in de weg staan. 

8. Als er sierlijsten en/of ornamenten gemonteerd worden in de keuken, zal het meubilair en de apparatuur goed 
beschermd dienen te worden door opdrachtgever. 

9. In de ruimte dient minimaal 1 geaard stopcontact aanwezig te zijn. 
10. Wij gaan uit van een maximale plafondhoogte van 3,90 mtr. Boven deze hoogte zal de klant zelf moeten zorgen voor 

een steiger. 
11. Als er sprake is van werkzaamheden op een andere etage dan de begane grond dient deze ruimte makkelijk bereikbaar 

te zijn met een kamersteiger via een normale trap. Bij een smalle trap of ontbreken van een trap dient er een (bouw)lift 
aanwezig te zijn om materiaal omhoog en omlaag te brengen (i.v.m. eventuele beschadigingen door transport van 
materiaal aan het trappenhuis en Arbo bepalingen). 

12. Wanneer er sierlijsten en/of ornamenten boven een trappengat geplaatst dienen te worden zal de klant zelf moeten 
zorgen voor een steiger of stelling boven het trappengat. Wanneer dit niet het geval is bestaat de mogelijkheid dat de 
materialen niet geplaatst kunnen worden. 

13. Eventuele elektra-werkzaamheden dienen vooraf door de klant zelf geregeld te worden. (Denk hierbij aan het lichtpunt 
op de juiste plek (midden) met afdekplaatje en verlening van aansluitbekabeling en ophangpunt.) 

14. Hoewel monteurs van Het Schippertje er alles aan doen om netjes, secuur en veilig te werken, dient de klant zich te 
realiseren dat er met materiaal gewerkt wordt. Eventuele beschadigingen (schade) als gevolg van transport van 
materiaal, gereedschap, steigers en trappen vallen niet onder de aansprakelijkheid van Het Schippertje. Kwetsbare 
plekken dienen door de klant te worden beschermd of verwijderd (b.v. deuren, kozijnen, drempels, afgewerkte muren, 
keukenkasten). Aanbevolen wordt om pas na monteren van de ornamenten en/of sierlijsten de bescherming te 
verwijderen.  

15. Wij werken met Montage- en Acrylaatkit, na montage raden wij aan om 5 dagen droogtijd in acht te nemen alvorens 
het gemonteerde te schilderen/afwerken. Voor verdere afwerking adviseren wij contact op te nemen met een 
verfspecialist. 

16. Bij aankomst en vertrek van de monteur(s) dient de klant aanwezig te zijn voor eventueel overleg en de uiteindelijke 
goedkeuring van de verrichte werkzaamheden. 

17. Als er niet aan deze montagevoorwaarden voldaan kan worden dan dient hierover ruimschoots voor aanvang van de 
werkzaamheden contact met Het Schippertje opgenomen te worden om tot een oplossing te komen.  

18. Meerwerk en/of extra kosten worden door ons in rekening gebracht. 
19. Indien de aanbetalingsfactuur niet is voldaan wordt geen aanvang gemaakt met de montagewerkzaamheden. 

 
 
 
 


