
 

 Installatie voorwaarden:  
 

• Posities van de apparatuur/ schermen moet vooraf zijn 
bekend;  

• Bevestiging van apparatuur boven de 3 meter of op 
bijzondere plekken bv trapgat) dient vooraf 
gecommuniceerd te worden.  

• Muren hebben voldoende draagvermogen indien 
bevestiging aan de muur;  

• Indien boven het systeemplafond gewerkt moet worden en 
de maat is groter dan 40 x 60 of als het een bijzondere plek 
is dan zorgt de klant voor het vrij maken van het plafond en 
terugplaatsing daarvan.  

• Wanden moeten leeg zijn, verwijderen van apparatuur is 
meerwerk;  

• 230V en netwerkpatchpunten zijn binnen handbereik 
aanwezig;  

• 230V voorziening dient niet geschakeld te zijn op eventuele 
lichtschakeling;  

• Netwerkpunten dienen gepatched te zijn op het betreffende 
netwerk;  

• Indien installatie anders is dan op de begane grond dan 
dient de klant te beschikken over een lift. Dit geldt voor 
schermen groter dan 50 inch;  

• Netwerk is geschikt videoconference indien van toepassing;  
• De zalen dienen gereserveerd te zijn voor installatie;  
• Configureren van netwerk apparatuur van de klant zoals 

switches en firewalls wordt niet door Avesqo uitgevoerd;  
• Op locatie is een aanspreekpunt aanwezig;  

o Deze contactpersoon 48 uur voor aanvang van de 
opdracht bekend (inclusief contactinformatie)  

• Wachttijden worden als meerwerk doorbelast.  
 
Indien zonder overleg van bovenstaande voorwaarden afgeweken 
wordt behouden we ons het recht voor de installatie af te breken 
en de stilstand uren in rekening te brengen.  



 

Betalingsvoorwaarden: 
 
Bij orders boven € 10,000,00 werken wij met deelfacturen: 
• 40% na gunning opdracht door klant 
• 40% bij aanvang installatie 
• 10% na afronding installatie 
• 10% na oplevering naar tevredenheid 
 

Annuleringsvoorwaarden: 
• Annuleren van afspraken kan tot 48 uur voor start van de 
werkzaamheden kosteloos gedaan worden. Indien annuleren 
binnen 48 voor de start van de werkzaamheden plaatsvindt dan 
houdt Avesqo zich het recht voor de stilstand uren tegen 50% 
door te berekenen 
 
 
 

 


