Specificatie materialen en condities
Materialen:
Hoogwaardig Glasvliesbehang van ProGold (220 gram/m2)
ProGold produceert superieure non-paint producten en is onderdeel van Sigma Coatings. Het materiaal is
uitvoerig getest waardoor wij topkwaliteit kunnen garanderen.
Uw wanden worden afgewerkt met latex van SPS Multimat.
Hoogwaardige saus die als beste getest is om op glasvliesbehang aan te brengen. De extra matte saus
geeft uw woning een mooi esthetisch resultaat. Bovendien zijn de wanden zeer goed reinigbaar en
geurarm.
Uw keuken kan dekkend worden afgewerkt met Sigmapearl Clean Matt tegen een meerprijs van €12,Waarschijnlijk de best reinigbare muurverf ter wereld. Sigmapearl Clean Matt is bij uitstek geschikt
voor in uw keuken. Naast de prachtige dekking, zijn hardnekkige verontreinigingen eenvoudig te
verwijderen. Het is tevens mogelijk om deze wand in kleur aan te laten brengen.
Op dit voorstel zijn de volgende condities van toepassing:
- Uwglasvezelbehanger.nl gaat ervan uit dat uw wanden behangklaar zijn, tenzij anders aangegeven;
- Uwglasvezelbehanger.nl gaat ervan uit dat het aantal vierkante meters juist is. De nacalculatie
bepaalt het uiteindelijke factuurbedrag;
- Uwglasvezelbehanger.nl gaat ervan uit dat de wanden droog zijn (vochtpercentage minder dan 2%);
- Primer wordt alleen toegepast indien nodig;
- Betalingswijze: Direct na oplevering van de werkzaamheden;
- De dozen van het behang en emmers van de saus worden bij de woning achtergelaten;
- Bij een kleurenwand komt er een toeslag van €8,- per m2 bovenop de basisprijs;
- Bij gebruik van de Sigmapearl Clean Matt in de keuken, komt er een toeslag van €12,- per m2
bovenop de basisprijs;
- Uwglasvezelbehanger.nl brengt geen voorrijkosten in rekening;
- Indien de wanden niet behangklaar zijn, brengt dit kosten met zich mee per manuur à €42,50;
- De woning dient voorzien te zijn van een werkende verwarming in verband met het drogen van de
lijm;
- De woning is bij voorkeur exclusief tot onze beschikking. Eventuele aanwezigheid van derden is in
goed overleg mogelijk;
- Wij voeren onze werkzaamheden bij voorkeur uit voordat de vloer er in ligt. Mocht dit wel het geval
zijn, dan dient u de vloer zelf af te plakken met stukloper.
Behangklare wanden zijn:
- Vlak en vrij van oneffenheden.
- Vrij van stopcontacten en trapleuningen

Indien het een nieuwbouwhuis betreft, let bij oplevering op of de
wanden werkelijk behangklaar zijn.
Uwglasvezelbehanger.nl is een transparant bedrijf en garandeert dat er geen verborgen kosten zijn die worden
doorberekend naar u.
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