ALGEMENE VOORWAARDEN
Bouwbedrijf Latbouw biedt hoog gekwalificeerde bouwspecialisten tegen een laag uurtarief. Gemiddeld
besparen onze klanten ca 30% op de kosten van de verbouwingen. Dat maakt onze Lage Kosten Bouw
Systeem mogelijk.
Lage Kosten Bouw Systeem:
1. Goede samenwerking is afhankelijk van heldere communicatie. Wij zetten bij iedere grote opdracht een
Nederlands sprekende bouwcoördinator in. Het is heel wenselijk en belangrijk om zeker in de eerste dagen
van de verbouwing alles goed met de klant af te spreken. Vanaf 07.00 tot 20.00 uur zijn wij telefonisch
bereikbaar. Per e-mail zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
2. De kosten van de opdracht worden op de basis van de door de Klant aangetekende formulieren
gecalculeerd. In het geval van extra- of minder werk kan de prijsindicatie afwijken van de totaal gewerkte
uren. De limit van het budget is door de Klant zelf bepaald.
3. We starten opdrachten vanaf € 2.000 (ca 100 werkuren) excl. BTW en kosten bouwmaterialen.
4. Bouwbedrijf Latbouw draagt geen verantwoordelijkheid voor de montage en demontage van gebruikte
apparatuur, sanitair, meubel enz.
5. Bouwbedrijf Latbouw graagt geen verantwoordelijkheid voor de aanvraag of door de Klant
aangevraagde vergunningen en technische berekeningen/tekeningen.
6. Alle kosten aan de bouwmaterialen worden op basis van de kopieën van inkoopfacturen aan de Klant
doorberekend. We maken geen winst op de bouwmaterialen.
7. Het basistarief is € 19,50 per uur excl. BTW. Het uurtarief kan per opdracht variëren en veranderen
tijdens de actieperiode.
8. Het afrekenen is bij ons wekelijks. Zo houdt de Klant goed zicht en controle op de kosten van de
opdracht. De wekelijkse kosten bestaan uit het werkloon (door de Klant aangetekende formulieren),
de kosten van de bouwmaterialen (kopieën van de inkoopfacturen) en in sommige gevallen, de kosten van
het transport of parkeren.
9. Latbouw staat 100% garant voor door onze specialisten uitgevoerde werkzaamheden

