VOORWAARDEN CARWRAPPEN
•

Carwrappen gebeurt uitsluitend in onze hiervoor speciaal ingerichte werkplaats.
Op locatie is eventueel mogelijk mits de ruimte schoon en stofvrij is.

•

Auto’s ouder als 3 jaar worden uitsluitend op eigen risico geplakt.

•

Ongelakte kunststof onderdelen, voertuigen met herstelde lakschade en/of herstelde schade worden
voor eigen risico geplakt.

•

U dient de auto de avond voor de werkdag van montage aan te leveren i.v.m. met temperatuur van het voertuig.
Voor de wintertijd geldt 1 hele werkdag voor aanvang van de werkdag van montage.

•

Voertuigen dienen schoongewassen zonder teer, wax- en vuilresten te worden aangeleverd.

•

Bij het inpakken van uw voertuig moeten de emblemen en type plaatjes verwijderd worden.
Deze kunnen niet altijd worden terug geplaatst. Wij kunnen de emblemen en type plaatjes terug plaatsen tegen
een extra vergoeding. We bestellen deze dan origineel bij de desbetreffende dealer.

•

Deurgrepen, nummerborden, achter- en voorlampen, antenne enz. moeten (niet altijd, per auto afhankelijk)
gedemonteerd worden. Dit laten wij altijd doen door een gekwalificeerde automonteur van het desbetreffende merk.
Wij laten u in een voorgesprek weten of dat nodig is.
De extra kosten worden altijd apart in de offerte vermeld.

•

Alle gespoten delen aan de buitenzijde worden geplakt, voor de binnenportieren dient een prijs op aanvraag.

•

Krassen, deuken, scheuren enz. zijn zichtbaar door de folie heen.

•

Aangeleverde materialen worden niet geplakt, wij gebruiken uitsluitend onze eigen materialen van hoge kwaliteit.

•

Betaling voor particulieren geschiedt altijd direct contant bij aflevering. Voor bedrijven geldt een deelbetaling
van 50% van het totaalbedrag vóór aanvang van de werkzaamheden en het restant van 50% dient vóór aflevering
op ons bankrekeningnummer bijgeschreven te zijn.

•

U krijgt van ons een half jaar garantie op de montage en een garantie van 5 jaar op het materiaal
(mits aan alle voorschriften is voldaan).

•

Wij verzorgen ook het demonteren van de carwrap voor € 235,- per auto (mits niet ouder dan 3 jaar).

•

Wij zijn NIET aansprakelijk voor eventuele lakschade na eventuele verwijdering van de carwrap folie.

•

Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Datum:

Naam in blokletters:

Handtekening:

Wist u dat:
•

De duurzaamheid van de folie: 5-7 jaar bedraagt.

•

Temperatuurbestendigheid: ongeveer -40°( tot +90°( (graden Celsius) is.

•

De folie weer- en UV-bestendig is.

•

Nadat uw auto gewrapt is gewoon kunt wassen met de hand of door de wasstraat (bij matte kleuren zonder polish wax).

•

Wij kunnen voor een klein bedrag per dag een rental-car voor u inzetten zodat u in ieder geval verder kunt.

•

U met ondertekening van dit formulier akkoord gaat met onze voorwaarden en de garantie.

