
   

Alle informatie voor, tijdens en na montage  
  

Graag informeren we u alvast over de montage, zodat u weet wat wij voorafgaand, tijdens en 

na de montage van u verwachten. Zo zorgen we samen voor een soepel verloop van de 

montage en kunt u alvast de benodigde voorbereidingen treffen, zodat u daarna snel van 

extra leefruimte kunt genieten. Lees daarom onderstaande punten goed door.   

  

Wat verwachten wij van u ter voorbereiding van de montage?  

• Zorg ervoor dat de bouwplaats goed bereikbaar is voor onze monteurs.   

• Verwijder eventuele obstakels bij het terras en aan muren waar uw 

veranda/tuinkamer komt.    

• Op de plaats van de nieuwe fundering dient de grond te zijn ontdaan van bestrating, 

puin en de oude fundering.  

• Zorg op de bouwplaats voor stroom (230V) en water, waarvan onze monteurs gebruik 

mogen maken tijdens de werkzaamheden.   

  

Waarmee dient u rekening te houden tijdens de montage?  

• Indien voorbereidende werkzaamheden bij aanvang montage niet gereed zijn, 

beoordeelt onze monteur of montage door kan gaan. Eventuele meerkosten brengen 

wij in rekening.   

• Graag vragen wij u aanwezig te zijn bij aanvang en oplevering van montage, zodat 

onze monteur zaken met u kan afstemmen. Eventuele bijzonderheden of 

aandachtspunten voor onze monteur (bijvoorbeeld over de plaats van leidingen of 

kabels) kunt u bij aanvang montage melden.   

• De geplande montagetijd is een inschatting en afhankelijk van diverse factoren. De 

monteur zal bij aanvang en gedurende de werkzaamheden de verwachte planning met 

u doorspreken. Zo weet u waar u aan toe bent.  

• Bij montagewerkzaamheden aan onze gecoate aluminium onderdelen kunnen in 

zeldzame gevallen minimale beschadigingen (krassen) op het oppervlak optreden, die 

door onze monteur met een speciale lakstift kunnen worden gerepareerd. In deze 

gevallen wordt het onderdeel niet vervangen. Als er sprake is van duidelijk zichtbare 

schade wordt het beschadigde onderdeel natuurlijk wel vervangen.   

• Aan het einde van de montage leveren onze monteurs de bouwplaats bezemschoon op 

en nemen verpakkingsmateriaal mee.   

    

    



   

  

Wat kunt u doen na oplevering van uw veranda/tuinkamer om uw ideale leefruimte 

te creëren?  

• Het (her)bestraten van het terras/bouwplaats.   

• Het afvoeren van de uitgegraven grond.  

• Het aansluiten van de regenwaterafvoer.   

• Het aansluiten van elektrische componenten (bv. ledsets, luifels, screens, etc.). Onze 

monteur voert enkel een functionele test uit. Aansluiting dient door een erkend 

elektricien te gebeuren en door u zelf te worden georganiseerd.   

• De muuraansluitingen naar de bijgebouwen of de huismuur worden afgedicht met de 

materialen die standaard in de montageset zitten (muuraansluitstrip met siliconen, 

zijaansluitingen met hoekprofielen en siliconen). Siliconenvoegen zijn geen blijvende 

afdichting. Indien een blijvende afdichting gewenst is, dient u hiervoor een dakdekker 

in te schakelen.  

• Indien u zonnedoeken heeft gekocht, plaatsen wij alleen de rails; de zonnedoeken 

dienen door u te worden ingeregen. De zonnedoeken worden met één standaard 

breedte geleverd. Eventuele wijzigingen in breedte en diepte dient u zelf uit te voeren.  

• Om nog heel lang van uw extra leefruimte te genieten is het belangrijk om voldoende 

en op juiste wijze onderhoud te verrichten.  

  

ALGEMEEN  

• Indien een afspraak wegens onvoorziene omstandigheden moet worden verzet, zal het 

herplannen altijd in overleg met u gebeuren. Eventuele gevolgkosten worden door 

Dream Veranda niet vergoed.  

• Mondelinge afspraken over uit te voeren werkzaamheden of aanvullende materialen 

worden pas geacht te zijn overeengekomen indien deze schriftelijk zijn vastgelegd op  

de orderbevestiging en/of het inmeetformulier. Mochten we extra werkzaamheden 

uitvoeren, overleggen wij dit eerst met u en berekenen de kosten hiervan aan u door.   

• De klant is verantwoordelijk voor alle vereiste openbare vergunningen, zoals 

bouwvergunningen of kranen, deze worden niet door Dream Veranda georganiseerd.    

  

Informatie ontvangen en akkoord Handtekening:  

  

  

Naam:  

  

Plaats, datum: 


