
 

Legvoorwaarden Parketvloerenhuis B.V. 

Tot stand gekomen op 22 september 2022 

Parketvloerenhuis B.V. is gevestigd aan Putweg 15, 6343PD, te Klimmen 

en ingeschreven bij de KvK onder nummer: 66439477. 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid Legvoorwaarden 

1. Deze Legvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen 

Parketvloerenhuis B.V. en de Wederpartij, tenzij van deze Legvoorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en 

schriftelijk is afgeweken. 

2. Deze Legvoorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten met Parketvloerenhuis B.V., waarbij voor 

de uitvoering van de Overeenkomst derden worden ingeschakeld. 

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. In het geval is gebleken is dat één of meer bepalingen uit deze Legvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, 

blijven de Legvoorwaarden voor al het overige in stand. Parketvloerenhuis B.V. en de Wederpartij zullen in 

overleg nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, overeenkomen. 

5. Afwijkingen van de Overeenkomst en van deze Legvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en 

uitdrukkelijk met Parketvloerenhuis B.V. zijn overeengekomen. 

6. In alle gevallen waarin deze Legvoorwaarden niet voorziet, zal de Overeenkomst in het licht van de Algemene 

Voorwaarden van Parketvloerenhuis B.V. en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd. 

7. De Algemene Voorwaarden van Parketvloerenhuis B.V. zijn van overeenkomstige toepassing op deze 

Legvoorwaarden.  

Artikel 2. Wijziging afspraak 

1. Wijzigingen omtrent de afspraak betreffende de bezorging en/of legdatum dient minimaal 7 dagen, voor 

aanvang van de geplande werkzaamheden kenbaar gemaakt te worden aan Parketvloerenhuis B.V. 

2. Wanneer de klant niet tijdig, minimaal 7 dagen, voor aanvang van de geplande werkzaamheden de 

verhindering kenbaar maakt aan Parketvloerenhuis B.V., is Parketvloerenhuis B.V. gerechtigd om hier kosten 

voor in rekening te brengen bij de klant.  

Artikel 3. Montage Voorwaarden 

1. De dekvloer alsmede de ruimte dient leeg, schoon, vlak en droog te zijn alvorens de werkzaamheden worden 

uitgevoerd. De oude vloer en/of plinten dienen verwijdert te zijn. Desgewenst kan dit, tegen meerprijs, door 

Parketvloerenhuis B.V. worden verzorgt.  

2. Alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd, zal Parketvloerenhuis B.V. metingen verrichten met 

betrekking tot het vochtgehalte. De klant gaat akkoord met de metingen welke worden verricht door 

Parketvloerenhuis B.V.  

3. Parketvloerenhuis B.V. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de onderconstructie waar de vloer zal 

worden geplaatst. Parketvloerenhuis B.V. zal de klant hier wel zo goed als mogelijk over informeren. Maar kan 

nimmer garanderen dat de onderconstructie in goede staat verkeerd.  

 



 

 

4. Parketvloerenhuis B.V. kan, tegen meerprijs, de bestaande vloer egaliseren. Desgewenst kan de klant deze 

werkzaamheden zelf uitvoeren. Wanneer de klant kiest om de bestaande vloer zelf te egaliseren, is 

Parketvloerenhuis B.V. hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk.  

5. De vloer dient vooraf op kleur, maat en eventuele gebreken te worden gecontroleerd door de klant. Bij twijfel 

dient de klant dit onverwijld aan Parketvloerenhuis B.V. te melden, voor aanvang van de werkzaamheden.  

6. De juiste ondervloer dient gebruikt te worden welke voor de klant van toepassing is. Denkt u hierbij aan een 

appartement, vloerverwarming en/of een betonnen of houten basis. Parketvloerenhuis B.V. kan de klant hierin 

adviseren. Wanneer de klant zelf zorgdraagt voor een ondervloer is Parketvloerenhuis B.V. hier niet voor 

aansprakelijk.  

7. Meerwerk, zoals het inkorten van deuren en/of andere werkzaamheden zijn niet bij de prijs inbegrepen (in 

overleg met Parketvloerenhuis B.V., zal de prijs worden vastgesteld).  

8. Afval na afloop van de werkzaamheden dient de klant zelf af te voeren. Indien gewenst kan Parketvloerenhuis 

B.V. dit tegen een vergoeding voor u meenemen.  

9. Wanneer blijkt dat er te weinig materiaal is ingekocht, zal er op nacalculatie in overleg met Parketvloerenhuis 

B.V. en de klant, meer materiaal worden gekocht.  

Artikel 4. Jaarlijks onderhoud 

1. Jaarlijks onderhoud is nodig om de vloer goed te voeden en te beschermen. Navenant het gebruik dient u de 

Hardwax laag van tijd tot tijd opnieuw aan te brengen. De klant voorkomt hiermee dat de vloer schade oploopt.  

2. Parketvloerenhuis B.V. maakt gebruik van een Onderhoudsovereenkomst. Jaarlijks kan Parketvloerenhuis 

B.V. uw vloer behandelen. Dit onderhoud strekt ertoe dat uw vloer wordt behandeld en wordt voorzien van de 

juiste bescherming voor een langere levensduur. Parketvloerenhuis B.V. kan u, tegen een geringe vergoeding, 

een Onderhoudsovereenkomst aanbieden.  

 


