ALGEMENE VOORWAARDEN & PRUDUCTSPECIFICATIE HET GROENE LOKET (HGL)

Algemeen
Zonder officiële dakconstructie berekening geldt advies over de toepasbaarheid als indicatief.
Constructie problemen zijn de verantwoording van de afnemer.
Bij eigen aanleg geldt de uitkomst van een eventuele dakinspectie als vrijblijvend advies. Gebreken
zijn de verantwoording van de afnemer.
Voor de dakinspectie brengen wij, tenzij ander benoemd €59,- incl. BTW in rekening.
HGL zal te allen tijden haar afnemer zo volledig mogelijk servicen uitgaand van de beschikbare
informatie opgegeven door de aanvrager.

Uitgangspunten en randvoorwaarden
Alle niet benoemde materialen in de opdrachtbevestiging vormen geen onderdeel van deze offerte.
Wij behouden ons het recht om tussentijdse prijsstijgingen door te voeren binnen 2 maanden na
toezending van offertes. Afnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden
wanneer de prijsstijging meer dan 5% op het offerte bedrag betreft.
Wanneer de bestelling voor levering is geplaats heeft consument tot 5 werkdagen voor levering recht
om de leverdatum te verplaatsen tot een nader moment en binnen 30 dagen.
Tot 5 dagen voorafgaand aan levering van de materialen in het mogelijk de bestelling zonder
annuleringskosten te annuleren.

Garantie op materialen
HGL betrekt haar materialen bij het erkende en gecertificeerde leverancier.
Mits de onderhoudsinstructie is gevolgd geldt een jaar garantie op de vegetatiemat en op de overige
materialen 5 jaar.
De aanlegset bestaat uit een drainage laag, een minerale wol en de voorbegroeide vegetatiemat. De
formaten van de lagen binnen set wijken af bij de levering.
Materialen worden op een pallet(s) geleverd. Bewoner zorgt voor de verwerking van restafval.

PRODUCTINFORMATIE AANLEGSET 40MM
Lichtgewicht sedum mixmat aanlegset 40mm

3 laage aanlegset, Drainagelaag, Minerale wol, vegetatiemat
· Gewicht totaal verzadigd ca. 55 kg/m2
· Waterbergend vermogen ca. 34 Ltr./m2
· Dikte: 7-9 cm.

De sedum mixmat
De sedummat is voor minimaal 90% begroeid met ca. 8 soorten sedum op een kokosvezelmat.
· Gewicht droog 15 kg/m2,
· Gewicht verzadigd 20 kg/m2
· Waterbufferend vermogen ca. 5L/m2

Greenroll mineraalwol substraatmat
· Dikte 40mm
· Gewicht droog 4,4kg/m2
· Gewicht verzadigd ca. 34 kg/m2
· Waterbufferend vermogen 29L/m2

Drainage type C20
Drainagemat van polypropyleen filamenten voorzien van een filter- en scheidingsvlies.
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