Uitgiftedatum: 01-01-2020
Deze offerte is 28 dagen geldig

TheNextShop Group BV
KVK
BTW

30203885
NL820681118B01

INSTALLATIE
Voorbeeld BV
Zakelijk
Gegevens
Voorbeeld BV
Straatlaanweg 12
3404 LB
3748237493

Contactpersoon
John Doe
0612345678
johndoe@thenextshop.nl

Uw aanvraag

Hier leggen we uit wat we gaan doen,
speciale afspraken en oplossingen die
verwerkt worden.
Dit is een informatieve tekst.

Uw contactpersoon
Iemand van TheNextShop
iemand@thenextshop.nl
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Onze oplossing voor u

Alle prijzen in deze offerte zijn exclusief BTW
Prijs per stuk

Aantal

Rij totaal

Epson EB2250U
Beamer, 5000AL (16:10)

€ 0,00

1

x

€ 0,00

iVisions EP260 16:10
Electro Pro 260cm breed, beeldverhouding 16:10

€ 0,00

1

x

€ 0,00

Bose DS40SE
Speaker, 70/100V installatie

€ 0,00

1

x

€ 0,00

Bose IZA2120
Versterker, 70/100V installatie

€ 0,00

1

x

€ 0,00

Microfoonset
2x handheld, 2x headset

€ 0,00

1

x

€ 0,00

NUC computer
Hardware voor aansturing, Intel NUC i5

€ 0,00

1

x

€ 0,00

Mounts
Ophangbeugel voor beamer

€ 0,00

1

x

€ 0,00

Bekabeling
O.a. HDMI kabels, stroomkabels, audiokabels.

€ 0,00

Afwerkingsmaterialen
O.a. kabelgoten, installatiedozen, wall outlets.

€ 0,00

Installatie

€ 0,00

Klein materiaal

€ 0,00

Voorrijkosten

€ 0,00

Uw contactpersoon
Iemand van TheNextShop
iemand@thenextshop.nl

Totaalprijs

€ 0,00

Totaalprijs (inclusief BTW)

€ 0,00

BTW

€ 0,00
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Wat u van ons mag verwachten

TheNextShop zal zich uiteraard aan de aanvraag houden die in deze offerte is afgesproken. Hierbij worden
producten en diensten geleverd, geïnstalleerd en getest zoals opgesomd in de offerte. Naast deze afspraak
zijn er nog een aantal ongeschreven regels die wij u aanbieden indien dit van toepassing is of de
mogelijkheid zich er toe leent.
1.

Nadat geleverd, geïnstalleerd en getest is, zal de monteur u de installatie uitleggen en alle stappen
die mogelijk zijn met u doornemen. Dit kan uiteraard alleen als u aanwezig bent en de tijd zich
daartoe leent. In principe komen wij niet nog een andere keer terug om u van uitleg te voorzien. U
mag overigens wel meerdere mensen bij de uitleg betrekken indien u dit wenst.

2.

Indien een installatie onverhoopt toch niet helemaal is opgeleverd zoals u had gehoopt, vragen
wij u om dit direct bij ons aan te geven. Wij komen uiteraard nog een keer terug indien u niet
volledig tevreden bent. We gebruiken altijd de offerte als uitgangspunt, dus als u naast de offerte
afspraken heeft gemaakt, vraag dan op voorhand aan uw contactpersoon om dit op te nemen in
de offerte.

Wat wij van u verwachten

Tenzij het nadrukkelijk anders in deze offerte opgenomen is, verwachten wij van u een aantal praktische
zaken. Indien u hier niet aan kan voldoen, vragen wij u om contact met ons op te nemen.
1.

De ruimte waarin de installatie wordt uitgevoerd is schoon, opgeruimd en stofvrij. De installatieprijzen die in deze offerte zijn opgenomen zijn altijd gebaseerd op de verwachting dat de monteur
direct aan het werk kan. Indien er een product van ons geïnstalleerd dient te worden op een nog
niet opgeleverde (ver)bouw, raden wij u aan om dit uit te stellen óf dit van te voren aan te geven
zodat wij de producten stofdicht kunnen achterlaten.

2.

Indien u een beamer, elektrisch scherm of LFD bij ons afneemt, dient er een stopcontact aanwezig
te zijn ter plaatse van het te installeren product. In het geval van een systeemplafond dient er ook
een stopcontact aanwezig te zijn boven het systeemplafond. De monteur moet daarnaast ook de
gelegenheid hebben om hier op een veilige manier bij te kunnen. Het stopcontact moet voorzien
zijn van vaste spanning, (d.w.z.; niet schakelbaar) dit ter voorkoming dat de beamer beschadigd.

3. Indien u de installatie uitgevoerd wenst te hebben in een gebouw dat door middel van
bijvoorbeeld paslezers of sleutels is beveiligd, vragen wij u om óf de deuren geopend en vrij
toegankelijk te maken óf de monteur een eigen toegangspas of sleutel te geven.
4.

Als u een laptop (of andere bron) heeft die niet beschikt over HDMI, geef dit dan zo spoedig
mogelijk aan. HDMI is de (nieuwe) standaard voor audiovisuele oplossingen. Tenzij nadrukkelijk
is besproken dat er iets anders wordt geleverd dan HDMI, leveren wij op al onze oplossingen
standaard HDMI. Voor de koppeling van een andere aansluiting dan HDMI zijn vrijwel altijd
adapters (verloopstukken) te leveren, indien u dit tijdig aangeeft kan de monteur dit meenemen
met de installatie. Dit zal in de regel gefactureerd worden nadat de installatie is voldaan.

Uw contactpersoon
Iemand van TheNextShop
iemand@thenextshop.nl
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Op weg naar de oplossing

Hoe gaan we verder?
1.
2.
3.
4.

Als u akkoord gaat met het voorstel, vragen wij u op pagina 1, 2 en 3 een paraaf te zetten en op
deze pagina uw naam, datum en handtekening.
Gelieve alle pagina’s (behalve de bijlages) in te scannen en deze per email terug te sturen naar uw
contactpersoon.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor een installatie afspraak.
Bij het maken van de afspraak kunt u een (aanbetalings)factuur ontvangen, wij vragen u deze te
voldoen vóór de datum van de installatie.

Wij hebben standaard regels met betrekking tot betalingen. Zo moeten bijvoorbeeld particulieren en stichtingen vooruit
betalen. Zie hiervoor de bijlage aanvullende voorwaarden installaties. Indien u een uitzondering hierop wenst, gelieve dit
met uw contactpersoon te overleggen. TheNextShop behoudt zich het recht voor om de installatie uit te stellen indien de
(aanbetalings)factuur niet is voldaan vóór de installatiedatum.

Akkoord
Door te tekenen gaat u een betalingsverplichting aan en gaat u akkoord met het totaalbedrag, de
aangeboden oplossing (producten en diensten), de garantiebepalingen (zie bijlage Garantie en Service) en
met de aanvullende voorwaarden voor installaties. (zie bijlage Aanvullende Voorwaarden Installaties)
Gelieve alle pagina’s behalve de bijlages tekenen en inscannen. Dit is een rechtsgeldig document waarin wij afspraken
met u vastleggen. Wij vragen u zorg te dragen dat de persoon die tekent ook hiertoe bevoegd is.

Naam

Datum

Handtekening

Uw contactpersoon
Iemand van TheNextShop
iemand@thenextshop.nl
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Bijlage

-

Garantie en Service

Als u een installatie van ons afneemt, heeft u recht op productgarantie, installatiegarantie en de service die
wij daarnaast bieden. Hieronder hebben we ze even op een rijtje gezet voor u.

Artikel 1

-

Productgarantie

Binnen de EU heeft u altijd recht op 2 jaar garantie, sommige beamers en de meeste schermen die wij
leveren hebben echter 3 jaar garantie. Als u dit specifiek voor de aan u te leveren beamer(s), scherm(en)
en/of andere product(en) wilt weten, kunt u dit opvragen. Bij specifiek (en alleen) de lamp van uw
beamer geldt een andere garantie; hierbij geldt óf 1000 uur, óf een jaar, bepalend hierin is hetgeen wat het
eerst aan de orde is. De meeste beamermerken houden deze garantievoorwaarden aan, maar enkele
beamermerken wijken hier van af, ook dit kunt u specifiek voor uw beamer opvragen.
Artikel 2

-

Installatiegarantie

Op de installatie leveren wij 2 jaar garantie. Dit betekent dat fouten, problemen of incorrect werkende
onderdelen die naar alle waarschijnlijk in de installatie zitten, kosteloos worden gerepareerd of
vervangen. Let op, dit betreft alléén de materialen.
Artikel 3

-

Service voor productgarantie

Indien een door ons geleverd product defect raakt binnen zijn garantietermijn, dan is de reparatie of
vervanging van dit product gratis. Echter indien u ons vraagt dit ook op (uw) locatie op te lossen, worden
de arbeidskosten en voorrijkosten in rekening gebracht met een kortingspercentage naar rato van de
looptijd; dit staat aangegeven in onderstaande tabel. De looptijd gaat in vanaf de datum van installatie.
Looptijd

Voorrijkosten + Arbeidskosten

0 tot 3 maanden

Gratis

3 tot 6 maanden

80% korting

6 tot 12 maanden

50% korting

12 tot 24 maanden

25% korting

Artikel 4

-

Inzetbaarheidsgarantie

Bij deze offerte wordt géén inzetbaarheidsgarantie (ook wel genaamd ‘uptime’) afgegeven. In het geval
van (bijvoorbeeld) een defecte beamer, kunnen wij niet gratis een leenapparaat aanbieden. In het geval
van een productdefect gelden bovenstaande garanties. Mocht u geïnteresseerd zijn in een
inzetbaarheidsgarantie clausule, welke bijvoorbeeld inhoudt dat wij binnen een bepaalde tijd een
vervanging regelen, kunt u de voorwaarden en kosten opvragen bij uw contactpersoon.

Bijlage

-

Aanvullende Voorwaarden Installaties

Naast de normaal geldende algemene voorwaarden en naast onze garantie- en servicebepalingen zijn er
enkele voorwaarden specifiek van toepassing als het een installatie betreft. Indien u wél deze offerte
ontvangen heeft maar er geen installatie van toepassing is, kunt u deze bijlage negeren.

Artikel 1
Betalingen
Indien u het offerte bedrag in termijnen/delen betaald, geldt altijd dat er minimaal één deel/termijn is
aanbetaald en dat het laatste deel/termijn maximaal 14 dagen na de installatiedatum wordt voldaan.
Daarnaast hebben wij standaard regels met betrekking tot betalingen. Indien u hier van af wilt wijken
vragen wij u contact op te nemen met uw contactpersoon.
Particulier

Volledige aanbetaling

Stichting

Volledige aanbetaling minus de installatiekosten mits totaal ≥ € 1500,00

Bedrijven (eerste bestelling)

50% aanbetaling, 50% na installatie, mits kredietwaardig.

Bedrijven (volgende bestellingen)

Op rekening mits totaal ≤ € 5000,00

Artikel 2
Aangepast retourrecht
Installaties worden aangemerkt als maatwerk. Dit betekent dat de wet-koop-op-afstand niet van
toepassing is op onze installaties, ook niet als deze in eerste instantie via onze webshop is geïnitieerd. Alle
producten die u afneemt bij een installatie of die daarbij horen zijn daardoor niet te retourneren. Mocht u
naderhand een product tóch niet willen, is het mogelijk om te ruilen of om een terugkoop aan te vragen.
Artikel 3
Advies en aansprakelijkheid
3.1
TheNextShop probeert zowel bij persoonlijk, telefonisch en mail contact een zo goed mogelijk
advies te geven om zodoende aan uw wensen te voldoen. Op de werking van de installatie en de
toepasbaarheid van onze aangeboden oplossing heeft u dan ook altijd garantie. Mocht het zo zijn dat een
geboden oplossing niet valt binnen uw budget, kan er in overleg worden gekozen om een oplossing te
kiezen die niet volledig uw wensen afdekt. In dat geval zal dit apart benoemd zijn in de aangeboden offerte
die u dient te tekenen. Mocht het zo zijn dat u een bepaald product of dienst wilt afnemen dat buiten ons
advies omgaat, vervalt de garantie op de werking en toepasbaarheid van het product en daaraan direct of
indirect werkende producten.
3.2
TheNextShop zal nooit een advies geven over producten of diensten die buiten het portfolio van
TheNextShop vallen. In het geval dat tijdens het contact toch advies is gegeven over andere producten of
diensten, dan is dit advies altijd als vrijblijvend gegeven en zal er geen verantwoordelijkheid over worden
genomen.
3.3
Indien u vragen heeft of advies wilt inwinnen over uw installatie, ongeacht of dit vragen op
voorhand zijn of naderhand, raadpleeg dan altijd uw contactpersoon. Advies, concessies, afspraken of
beloftes die buiten uw contactpersoon om worden opgedaan, hebben geen geldigheid.
Artikel 4
Werkzaamheden
4.1
De werkzaamheden die TheNextShop uitvoert tijdens de installatie gebeuren volgens de
richtlijnen van de NEN3140. Dit betekent dat alle werkzaamheden veilig worden uitgevoerd en dat een
veilige werking gegarandeerd wordt.
4.2
De ruimte waar de installatie plaatsvindt moet droog, opgeruimd en stofvrij zijn voordat een
monteur zijn werkzaamheden komt uitvoeren. Aangeboden prijzen worden gebaseerd op een ruimte
waarin de monteur direct aan het werk kan en die voldoen aan bovenstaande zaken. Mocht dit niet het
geval zijn kunnen kosten in rekening worden gebracht. In de ernstige gevallen kan de monteur zijn
werkzaamheden staken. Ook hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht.
4.3
In sommige ruimtes staan vaste tafels of meubelen opgesteld die in de weg kunnen staan voor de
monteur. In het geval dat de monteur niet om de tafels of meubelen heen kan werken vallen schades aan
tafels of meubelen buiten de verantwoordelijkheid van TheNextShop.
4.4
In het geval dat u niet aanwezig bent op de dag van installatie, wordt eenmalig € 100,00 en de
geldende voorrijkosten in rekening gebracht. Er zal zo snel mogelijk een nieuwe afspraak met u worden
gemaakt.

