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ALGEMENE MONTAGEVOORWAARDEN 
LEGRAND NEDERLAND B.V. 

ZOALS GEDEPONEERD OP 9 JANUARI 2009 BIJ DE KAMER VAN 
KOOPHANDEL TE EINDHOVEN ONDER NUMMER 16048212 

 
1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
a) Algemene Leveringsvoorwaarden: de algemene voorwaarden 
betreffende de levering van producten en diensten door Legrand 
Nederland B.V.. 
b) Montagevoorwaarden: deze algemene voorwaarden die van 
toepassing zijn, naast de Algemene Leveringsvoorwaarden, op 
Overeenkomsten inzake de levering van diensten door Legrand 
Nederland B.V. aan Opdrachtgever. 
c) Montagewerkzaamheden: werkzaamheden betreffende de montage 
van door Legrand Nederland B.V. geleverde producten aan 
Opdrachtgever, voor welke werkzaamheden Legrand Nederland B.V. 
een Onderaannemer inschakelt. Legrand Nederland B.V. is geheel vrij 
in de keuze van Onderaannemer. 
d) Opdrachtgever: Natuurlijke persoon of rechtspersoon alsmede 
wederpartij van Legrand Nederland B.V.  bij de Overeenkomst inzake 
de levering van Diensten, bestaande uit Montagewerkzaamheden. 
e) Onderaannemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon 
ingeschakeld door Legrand Nederland B.V. om de 
Montagewerkzaamheden bij Opdrachtgever uit te voeren. 
f) Legrand Nederland B.V.: Legrand Nederland B.V. en/of met haar 
verbonden ondernemingen. 
 
2. MONTAGE 
a) De Montagewerkzaamheden zijn gebaseerd op continue dagarbeid. 
Indien, buiten de schuld van Legrand Nederland B.V., overwerk of 
nachtarbeid moet worden verricht, zullen de extra kosten hieraan 
verbonden aan u worden doorberekend. 
b) Met de montage van de gelakte materialen kan pas begonnen 
worden, als het gebouw glasdicht is en geen vuil- en/of schade 
veroorzakende werkzaamheden in de omgeving van onze constructies 
worden verricht. 
 
3. VERORDENINGEN EN VOORSCHRIFTEN 
a) Indien enig voorschrift hogere eisen stelt aan de uitvoering van dit 
werk dan uit de Legrand Nederland B.V.  ter beschikking staande 
gegevens blijkt, worden de daardoor veroorzaakte meerdere kosten 
door Legrand Nederland B.V.  in rekening gebracht. 
b) De montagewerkzaamheden worden uitgevoerd volgens het 
geldende Legrand Nederland B.V. ´handboek montage utiliteit´ of 
indien dit in de opdracht is vastgelegd, aan de hand van het bestek. 
 
4. WERKPLAN, SCHORSINGEN, VERSCHUIVINGEN, 
STAGNATIES, ETC. 
a) Aanvang der werkzaamheden zal plaatsvinden indien Legrand 
Nederland B.V. kan beschikken over gemaatvoerde werktekeningen, 
welke door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld dienen te worden. 
b) Zo spoedig mogelijk na opdracht, doch uiterlijk vier weken voor de 
aanvang van het werk, zal de Opdrachtgever in onderling overleg een 
werkplan moeten opmaken, waarin de volgorde der werkzaamheden 
en de tijdstippen waarop deze dienen aan te vangen en gereed 
moeten komen, zullen zijn geregeld. 
c) De Opdrachtgever zal zorg dragen, dat alle daartoe benodigde 
gegevens vóór het vaststellen van het werkplan aan ons bekend zijn. 
d) Kosten, voortvloeiende uit werkstagnatie ontstaan door onjuiste of 
niet verstrekte gegevens en inlichtingen, zijn voor rekening van de 
Opdrachtgever. 
e) Het niet tijdig vaststellen van een werkplan ontslaat Legrand 
Nederland B.V. van de verplichtingen verbonden aan de door Legrand 
Nederland B.V. opgegeven leveringstijden. 
f) Verschuivingen van de overeengekomen data dienen uiterlijk 4 
weken van te voren opgegeven te worden. De eventuele kosten die 
hiervan het gevolg zijn, zal Legrand Nederland B.V. in rekening 
brengen. 
 
5. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDERWERK 
a) Van elke bespreking, betrekking hebbend op dit werk, zal Legrand 
Nederland B.V. zonodig een schriftelijk rapport maken. Afspraken 
welke niet schriftelijk door Legrand Nederland B.V. zijn bevestigd, zal 
Legrand Nederland B.V. bij later optredend verschil van mening niet 
erkennen. Indien binnen 5 dagen niet op een rapport van Legrand  

Nederland B.V. is gereageerd, zullen de Opdrachtgever en Legrand 
Nederland B.V., de afspraak als bindend beschouwen. 
b) Zonder schriftelijke opdracht zal door Legrand Nederland B.V. geen 
meerwerk worden uitgevoerd.   
Meerwerkbonnen zullen dagelijks ter ondertekening bij de 
Opdrachtgever worden aangeboden. 
Meerwerk, indien niet van volledige gelijke constructie als in de offerte 
genoemd, zal alleen door Legrand Nederland B.V. uitgevoerd worden, 
na vooraf vastgestelde prijzen en schriftelijke opdracht(en).  
Indien, om stagnatie en daaruit voortvloeiende kosten te voorkomen, 
toch meerwerk door Legrand Nederland B.V. moet worden verricht op 
mondelinge opdracht, zal dit Legrand Nederland B.V. het recht op 
betaling van dit meerwerk niet ontnemen. 
De afrekening van meerwerk zal o.b.v. gebruikte materialen welke 
behoren tot het standaard pakket van Legrand Nederland B.V., 
worden gedaan.  
 
6. OPLEVERING 
De wijze van opleveren (per verdieping, étage of anders) en de 
oplevertermijn zullen bij opdracht overeengekomen worden. De 
oplevering zal altijd geschieden voordat bekabeling in de goot is 
aangebracht. Het aanbrengen van bekabeling in het door Legrand 
Nederland B.V. gemonteerde kabelgootsysteem houdt automatisch in 
dat de oplevering hiermede een feit is. 
 
7. BERGRUIMTEN, TOILETTEN, OPSLAG MATERIALEN, 
ONTRUIMEN, ETC. 
a)  De Opdrachtgever zal Legrand Nederland B.V.  gratis een 
afsluitbare ruimte voor het opbergen van gereedschap, kleding e.d. en 
een schaftlokaal ter beschikking stellen. 
b)  Elektrische spanning zal Legrand Nederland B.V. gratis geleverd 
worden met aansluitmogelijkheden per verdieping op een afstand van 
maximaal 50 meter van de montageplaats. 
c)  Ten behoeve van het verticaal transport zal Legrand Nederland 
B.V. gratis gebruik kunnen maken van een lift of dergelijke. 
d)  Ten behoeve van de afval zal Legrand Nederland B.V.  gratis 
gebruik kunnen maken van aanwezige containers of dergelijke. 
Vrijkomend verpakkingsmateriaal wordt door Legrand Nederland B.V. 
verwijderd. 
 
8. BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN 
a)  Hak-, breek-, timmer-, stucadoor- en schilderwerk en dergelijke 
werkzaamheden komen niet voor rekening van Legrand Nederland 
B.V.. 
b)  Sparingen in de werkvloer(en) voor trapgaten en dergelijke, dienen 
tijdig en volgens veiligheidsvoorschriften van de Arbeidsinspectie door 
de hoofdaannemer te worden afgedicht. 
 
9. OVERIGE BEPALINGEN 
a)  Ten behoeve van de montage dienen de betreffende ruimten aan 
Legrand Nederland B.V. bezemschoon en vrij van obstakels ter 
beschikking gesteld te worden, zodat Legrand Nederland B.V. 
onbelemmerd kan monteren en indien nodig met verrijdbare stellingen 
kan werken. 
b)  Dé- en hermontage van onderdelen, buiten de schuld van Legrand 
Nederland B.V., zal als meerwerk in rekening worden gebracht en zal, 
zolang geen oplevering heeft plaats gevonden, uitsluitend door 
Legrand Nederland B.V. worden verricht. 
c) De peilmaat moet door de Opdrachtgever aangegeven worden. 
d) De voor Legrand Nederland B.V. montage gerekende werkhoogte 
bedraagt maximaal 4 meter + vloerpeil. 
 
10. MATERIAALLEVERING 
Voor opdrachten waarbij materiaallevering en montage gecombineerd 
aangenomen worden, gelden de volgende aanvullende voorwaarden: 
a) Ten behoeve van opslag van materialen dient Legrand Nederland 
B.V. een droge, afgeschermde vaste plaats, op elke verdieping ter 
beschikking te staan. 
b) Materialen, welke na voltooiing of eventuele wijziging van het werk 
overblijven geven geen recht op creditering en blijven eigendom van 
Legrand Nederland B.V. 


