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Algemene voorwaarden Jonker Deurenmontage 2021 

De montage, die wij u aanbieden, maakt onderdeel uit van een concept waarbij u op alle relevante 
aandachtsgebieden wordt ontzorgd. Naast het ontzorgen wordt u optimaal begeleid en voorzien van 
professionele projectadvisering. Wij zijn van mening dat een optimale uitvoering van het project 
afhankelijk is van een goede voorbereiding. Om deze voorbereiding en uitvoering zo goed mogelijk 
te laten verlopen vragen wij u dit document goed door te nemen en er zich aan te conformeren.  

 

 

 

 

 

Onderdeel van De Jong en Roos totaalconcept  
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1.  Project opstartgesprek 
Voorafgaand aan de montage, vindt tussen de voor uitvoering verantwoordelijke en de projectcoördinator van 
Jonker deurenmontage een intake/voorwerkgesprek op de bouwplaats plaats. In dit intakegesprek worden de 
volgende zaken besproken c.q. afgehandeld:  
1.1 Sparingmatenoverzicht. De aannemer verplicht zich de sparingen volgens, in overeenstemming met dit 
overzicht en de hierin aangegeven toleranties uit te voeren. Afwijkende sparingen en hieruit voortvloeiende 
kosten voor eventuele herstellevering en/of -montage zijn voor rekening van de aannemer.  
Jonker Deurenmontage voert steekproefsgewijs controles uit, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele 
afwijkingen als gevolg waarvan montage niet of niet adequaat kan plaatsvinden. Verstrekte tekeningen zijn 
definitief en draairichtingen op deze tekeningen zijn bindend. 
1.2 Montagechecklist. Hierin dient de te verwachten bouwsituatie te worden gekenschetst met eventuele 
bijbehorende bijzonderheden. De aannemer verplicht zich een en ander volgens, in overeenstemming met 
deze checklist uit te voeren/ voor te bereiden. Hij tekent dan ook de montagechecklist voor akkoord. Een 
kopie hiervan zal zowel aan de aannemer, als aan de monteur worden verstrekt.  
1.3 Routing, bouwtempo en globale planning. Dit wordt vastgelegd na te zijn doorgenomen. Wijzigingen in de 
routing naderhand zullen kosten met zich meebrengen, welke voor rekening van de aannemer zijn en op 
voorhand goedgekeurd zullen moeten worden.  

 
2. Planning en afroepen 
De Jong & Roos en Jonker Deurenmontage baseert haar productie op de met de uitvoering overeengekomen 
globale planning:  
2.1 Voortrekken van montage. Alleen mogelijk na vooraf overleg, eventueel meerwerk kosten voorbehouden.  
2.2 Uitstel van montage. Bij (langdurig) uitstel van montage (> 20 werkdagen na oorspronkelijke montage dag) 
behoudt Jonker Deurenmontage zich het recht de opslagkosten voor al geproduceerde materialen in rekening 
te brengen.  
2.3 Afroeptermijn. Bij het feitelijk afroepen van de montagewerkzaamheden, dient rekening te worden 
gehouden met een afroep termijn van minimaal 10 werkdagen voor standaardproducten, producten met 
afwijkende levertijden in overleg. Het afroepen van producten gebeurt in overleg met de door Jonker 
Deurenmontage aangestelde montageplanner.  
2.4 Annulering c.q. wijziging van de afgesproken montagedag. Annulering is tot 5 werkdagen vooraf aan de 
afgesproken montage dag kosteloos. Na deze termijn behoudt Jonker Deurenmontage zich het recht voor 
gereserveerde manuren in rekening te brengen.  
2.5 Voorbehoud wijziging planning. De planning is gebaseerd op de bij ons bekende bevestigde levertijd van 
deuren en hang- & sluitwerk. Als deze onverhoopt worden doorgeschoven is het overmacht en kan het van 
invloed zijn op de planning.  
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3.  Digitaal inmeten en inkrozen kozijnen               
• De door ons gestuurde deurenstaat is door u gecontroleerd en goedgekeurd en daarmee definitief.  
• Wij meten een minimaal van 30 kozijnen/deuren per bezoek. In overleg is minder mogelijk, maar wij 

behouden het recht voor hier een meerprijs voor in rekening te brengen.   
• Het pand/object is wind en waterdicht.  
• De afgewerkte vloer is aanwezig (minimaal een smeervloer).  
• Daar waar een dorpel onder de deur wordt toegepast dient deze al geplaatst te zijn vóór inmeten.  
• De dikte van vloerafwerking en ruimte onder de deur zijn bekend en bindend. 
• De werkplek dient geheel vrij toegankelijk te zijn. Dit houdt in dat er een degelijke trap naar de 

verdiepingen is en in de weg staande obstakels (steigers bijvoorbeeld) verwijderd of weggezet zijn. 

• Alle kozijnen dienen vast te staan in een gesloten wand en vrij te zijn van stucafval, schroeven, kabels 
of andere obstakels. Het starttarief van <30 metingen (€ …, - ) word extra in rekening gebracht als wij 
terug moeten komen voor een tweede meet moment.  

• Kozijnen dienen op posities van scharnierkrozingen en sluitplaten/kommen vrij te zijn van schroeven, 
ankers of andere obstakels. Als er schroeven, bussen of pluggen ter plaatse van de inkrozingen 
(frezingen) in het kozijn zitten, kan dit tot meerwerk leiden in de vorm van overmatig beschadigen van 
freesbeitels/mesjes welke zullen worden doorbelast.   

• Electra dient in redelijke nabijheid beschikbaar te zijn (max 25 meter). 
• Na inkrozen wordt het kozijn bezemschoon achtergelaten, i.v.m. inkrozen kan er stof ontstaan. NB. 

Wij kunnen geen enkele verantwoording nemen voor vrijgekomen stof door frezen van inkrozingen 
e.d. 

 
 

4.  Deurproductie 
• Het totaalconcept omvat CNC bewerken van de deuren en het afmonteren van het hang- & sluitwerk 

in onze fabriek. 
•  Al het hang- & sluitwerk door derden geleverd dient uiterlijk twee weken voor startmontage deuren 

aanwezig te zijn in de fabriek.  
• (Tijdelijke) cilinders plaatsen? Wie levert en wie plaatst, als Jonker Deurenmontage ze monteert 

moeten ze in Schagen op de werkplaats worden geleverd.  
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5. Transport 
5.1 Obstakels. Voor het uitlopen van de materialen dient de toegang vanaf het los-punt tot en in de   
woningen/ panden vrij te zijn van obstakels (sleuven, steigers, weg-opbrekingen etc.  
5.2 Verticaal transport. De aannemer is verplicht het verticale transport te faciliteren, (Jonker deurenmontage 
kan de aannemer daar wel in begeleiden). Voor het verticale transport zijn meerdere opties mogelijk: de 
(bouw)lift, verreiker of hijskraan. Deze middelen moeten goed bereikbaar en geschikt zijn voor het 
transporteren van de deuren. Als de transportmiddelen niet aan deze eisen voldoen zal het uitlopen van 
materialen op regie-uren plaats vinden en aan de aannemer doorbelast worden. Dit geldt ook voor de 
eventuele materiaalschade, welke daardoor ontstaat en dus voor rekening van de aannemer is. Als het 
verticale transport slechts beperkte tijd beschikbaar is, kunnen materialen vroegtijdig aangeleverd worden. Als 
de montage van deze materialen niet binnen 1 week na levering wordt uitgevoerd, zal in dit geval de 
eigendom van de materialen aan de aannemer worden overgedragen en volgens, in overeenstemming met 
hoeveelheden en eenheidsprijzen worden gefactureerd. Mogelijke vervolgschades als gevolg van vroegtijdige 
opslag op de bouw zijn voor rekening van de aannemer. Er dient voldoende gratis parkeergelegenheid binnen 
een straal van 50 meter te zijn. Zo niet, berekent Jonker Deurmontage parkeerkosten na.  
 
Jonker Deurenmontage vervoert zelf zijn deuren in transport karren. Om die karren naar de gewenste 
verdiepingsvloer te hijsen met kraan of verreiker heeft Jonker Deurenmontage beschikking over een eigen 
hijsbok waar de karren in- en uitgereden kunnen worden. Een gelijkvloerse opening in de gevel met een 
breedte van minimaal netto 710mm is daarbij dus een vereiste. Uiteraard kan ook de bouwlift of lift in het 
pand mits van voldoende binnenwerkse afmeting gebruikt worden voor het verticale transport. Deze dient 
dan wel op het afgesproken moment tot onze beschikking te staan. 
De minimale benodigde inwendige afmeting van een (bouw)lift dient te zijn:  
Breedte karren = 710mm x lengte karren = deurhoogte + 50 mm 
(Rekenvoorbeeld bij deurhoogte 2315mm: de karren met deuren meten 710x2365mm). 
Deze karren vervoeren maximaal 6 deuren per keer afhankelijk van o.a. deurdikte, deurgewicht en toegepast 
beslag. Het gewicht van een volle kar deuren kan oplopen tot 380 kg. Per transportmoment naar de 
verdiepingen kunnen wij met onze BE-combinatie en dichte aanhangwagen maximaal tussen 70 en 100 
deuren in karren aanleveren en transporteren. Bij alle andere vormen van verticaal transport houden wij ons 
het recht voor af te zien van montage. 
 
Deuren wegen meer dan de Arbowetgeving toestaat te tillen en zijn zeer kwetsbaar voor beschadigen. Daarbij 
is de overeengekomen prijs gebaseerd op bovenstaande transportmethoden. Als hiervan (uitsluitend in goed 
overleg) wordt afgeweken zullen we eventuele meerkosten op nacalculatie in rekening worden brengen.  
 
Jonker Deurenmontage vervoert geen deuren over trappen met eigen mankracht.  
 
Als u besluit het transport naar eigen inzien en of in eigen beheer uit te voeren, is dat geheel voor uw eigen 
risico. Schade ontstaan door afwijkende transportmethode en/of transport door derde is niet voor rekening 
Jonker Deurenmontage.  
 
5.3 Horizontaal transport. Inclusief, als de feitelijke loopafstand, tussen los-punt en verst bereikbare 
woning/pand, niet meer dan 50 meter bedraagt. Bij een grotere loopafstand behoudt Jonker Deurenmontage 
zich het recht voor additionele kosten in rekening te brengen.  
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6. Montage deuren                   
             Op de dag van montage dient aan onderstaande regels te zijn voldaan:        
                  

• Er is iemand aanwezig van de opdrachtgever op het afgesproken tijdstip.  
• De werkplek dient geheel vrij te zijn van obstakels, (denk daarbij aan: kabels, bouwafval, 

gereedschappen, steigers etc.)           
• Stucwerk is gereed en vochthuishouding is in orde (relatieve luchtvochtigheid 40-60 %). 
• Opdrachtgever is verantwoordelijk voor verticaal transport (voor details zie bijlage transport). 
• Er dient voldoende gratis parkeergelegenheid binnen een straal van 150 meter te zijn. Zo niet bereken 

wij eventuele parkeerkosten door op basis van nacalculatie.  
• De vaste trappen naar verdiepingen zijn aanwezig voor gebruik door personeel.  
• Electra dient in redelijke nabijheid beschikbaar te zijn (max. 25 meter van de werkplek).      
• Het boren van sluitpunten (sluitpot of sluitplaat) van bijvoorbeeld deurnaalden in vloer, wand of 

plafond geschiedt volledig op risico opdrachtgever.  
• Voor hang- en sluitwerk geldt de fabrieksgarantie: volgens, in overeenstemming met specificaties 

producent.  
• Elektrische componenten worden door ons wel geplaatst maar niet aangesloten. (Denk aan 

elektrische sluitplaten infrezen, elektrische deurdranger(armen) gevoed door BMI en dergelijke) 
• Het aanlopen van deuren tegen plinten, architraven, plafond of vloer valt niet onder onze 

verantwoordelijkheid.                 
• Na montage wordt de woning/verdieping bezemschoon achter gelaten.  
• Wanneer de montage gereed is, is de opdrachtgever aanwezig om alle deuren mee na te lopen. 

Vervolgens zal een opleveringsformulier worden ingevuld en ondertekend. Indien er niemand is om 
deze controle mee uit te voeren zullen wij de oplevering als akkoord beoordelen.     

• Bij renovatie dienen alle scharnieren en sluitplaten te zijn verwijderd en eventueel te zijn dichtgezet.  
• Vloerveren plaatsen wij in de door de opdrachtgever geplaatste en aangegoten cementbak. Deze 

worden op voorraad met montage instructies en benodigdheden aangeleverd. Het plaatsen dient 
vóór het inmeten van de deuren gereed te zijn.        

• De verstelbare componenten (deurdranger en valdorpels) worden bij montage direct werkend 
afgesteld. Als er opnieuw afgesteld moet worden wegens gewijzigde omstandigheden (bv. 
Luchtbehandelingssysteem geactiveerd) wordt dit alleen met een meerwerkopdracht uitgevoerd.  

 
Werkzaamheden worden in een onafgebroken dagproductie uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen. 
Als ten gevolge van onderbrekingen (buiten schuld Jonker Deurenmontage) een normale dagproductie 
niet mogelijk is dan zullen de kosten volgens normaal geldend uurtarief worden doorberekend. 

Als op de dag van inmeten of monteren niet aan een van bovenstaande punten is voldaan, behouden we 
ons het recht voor de verloren uren in rekening te brengen.   
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7. Oplevering van de werkzaamheden 
7.1 Montage bon. Aan het einde van een montage dag wordt door monteur een ingevulde montage bon met 
de gereedgekomen deuren aan de uitvoerder overlegd. De aannemer tekent deze bon en verklaart zich 
hiermee akkoord, t.a.v. kwaliteit en kwantiteit van geleverde producten, en ook de uitgevoerde montage.  
7.2 Eigendomsoverdracht. Het tekenen van de montage bon bekrachtigt ook de eigendomsoverdracht van 
toegeleverde materialen. Eventueel noodzakelijke tegenbevestiging door de aannemer in de vorm van 
bijvoorbeeld uitvoerderbonnen, worden ter plaatse ondertekend aan de monteur overhandigd.  
7.3 Voor uitvoering verantwoordelijke. Als de uitvoerder niet aanwezig is, dient een ander bevoegd persoon 
voor hem waar te nemen. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de montage bon op het werk achtergelaten. 
Deze dient binnen 48 uur te worden getekend en naar Jonker Deurenmontage te worden gemaild. Een niet 
getekende montage bon wordt na deze termijn, als getekend beschouwd. Dit is ook van toepassing voor 
montagebonnen met opmerkingen in de strekking van ‘’nog niet gecontroleerd’’, etc.  
7.4 Afwijkingen. Op de montage bon dienen ook alle geconstateerde afwijkingen vermeld te worden. Bij 
ontevredenheid over verleende diensten van de monteur, dient ter plekke contact te worden gezocht met 
Jonker Deurenmontage. Na ondertekening van de montage bon heeft u 48 uur voor reclamaties.  
7.5 Eindafname. Na montage van de complete afroep vindt de eindafname door de uitvoerder plaats. Hierbij 
wordt elk gemonteerd bouwnummer aan de hand van de uittrekstaat nagelopen. De uittrekstaat van het 
bouwnummer wordt door de uitvoerder voor akkoord getekend.  
7.6 Reclamatie. De getekende uittrekstaten van de afgeroepen bouwnummers vormen voor Jonker 
Deurenmontage de basis van de facturatie. Reclamaties achteraf vallen onder de reguliere garantieregeling 
van Jonker Deurenmontage.  
7.7 Garantie en nazorg. 1. Jonker Deurenmontage garandeert de Montage en gebruikte bevestigingsmiddelen 
voor een periode van één jaar. Deze garantie omvat uitsluitend het vervangen of herstellen van de 
betrokkenzaken, of het crediteren van het factuurbedrag dat betrekking heeft op de betrokken zaken. Alle 
schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door non-conformiteit of het ondeugdelijk zijn van de Montage 
of de gebruikte bevestigingsmiddelen, valt buiten de garantie. Aanspraken op garantie vervallen, (i) indien bij 
het gebruik van de Montage de (leveranciers) voorschriften dan wel die van Jonker Deurenmontage, niet zijn 
opgevolgd, (ii) indien de Montage voor andere dan normale doeleinden wordt gebruikt, of (iii) indien de 
Montage op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, bewaard of gebruikt. 
1. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, wordt Jonker Deurenmontage ontheven van al haar 
garantieverplichtingen. Garanties vervallen tevens bij niet-tijdige of onjuiste inspectie of reclame. 
2. Jonker Deurenmontage geeft geen garantie op materialen die niet door haar zijn geleverd. 
3. als de wederpartij nazorg gebruikt die geen garantie betreft (bijvoorbeeld door verkeerd gebruik of door 
toedoen van een derde), worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. 
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8. Afwijkingen en meerwerk 
8.1 Nalatigheid aannemer. Als ten gevolge van nalatigheid van de zijde van de aannemer (incorrecte 
sparingen, afwijkingen t.o.v. uittrekstaten etc.) producten in het beginsel niet compleet gemonteerd kunnen 
worden, zullen producten (zoveel mogelijk gemonteerd) bij de sparing worden achtergelaten. Het betreffende 
bouwnummer en sparing wordt op de desbetreffende montage bon gemeld. Het product wordt hierbij als 
gemonteerd beschouwd. Eventuele noodzakelijkheid herstelmontage kan door de aannemer zelf worden 
uitgevoerd, of binnen de meerwerkregeling van Jonker Deurenmontage. Voor eventueel noodzakelijke 
herstellevering zullen kosten in rekening worden gebracht.  
8.2 Wacht, - stagnatie, - of meerwerkuren. Als ten gevolge van nalatigheid van de zijde van derden (bijv. 
aannemer) wacht, - stagnatie- of meerwerkuren ontstaan (niet tijdige beschikbaarheid bouwlift, slechte 
bereikbaarheid panden etc.), behoudt Jonker Deurenmontage zich het recht voor deze aannemer in rekening 
te brengen. De te berekenen uren worden op de montage bon vermeld.  
8.3 Verkeerd geleverde of beschadigde producten. Als ten gevolge van nalatigheid van de zijde van De Jong en 
Roos geleverde producten niet aan de eisen voldoen, vindt er een afweging door de monteur plaats. Indien 
het product met een servicebezoek hersteld kan worden, wordt het product afgehangen en op de montage 
bon als gemonteerd beschouwd, onder vermelding van bouwnummer en sparing. Hierop volgt kosteloos 
servicebezoek. Indien reparatie niet mogelijk is, wordt het product in beginsel retour genomen en op de 
montage bon als niet gemonteerd beschouwd. Hierop volgt een herstellevering en-montage. Desgewenst en 
in redelijkheid kan de aannemer echter wel een noodmontage van het beschadigde product verlangen.  
8.4 “Slepen” van afgenomen/gemonteerde producten. Producten worden volgens, in overeenstemming met 
de uitrekstaat gemonteerd. Het “slepen’’ van producten naar andere woningen of sparingen door en/ of in 
opdracht van de aannemer zijn voor zijn risico. Eventuele tekorten en beschadigingen kunnen niet op Jonker 
deurenmontage worden verhaald. Het slepen van nog niet gemonteerde afgenomen producten kan enkel en 
alleen in opdracht van en overleg met Jonker Deurenmontage.  
8.5 Montage door aannemer geleverde materialen. Als dit met de aannemer is overeengekomen, 
bijvoorbeeld het monteren van hang- en sluitwerk, dienen deze materialen op de montage dag aanwezig en 
beschikbaar te zijn en bij aanvang van de montage uit gesorteerd aan de monteur overhandigd te worden. Bij 
geen of gedeeltelijke aanwezigheid wordt zoveel als mogelijk gemonteerd en het complete montagetarief in 
rekening gebracht. Noodzakelijke herstelmontage kan door de aannemer zelf worden uitgevoerd of binnen de 
meerwerkregeling van Jonker Deurenmontage vallen.  
8.6 Meerwerk. Wordt alleen uitgevoerd op verzoek van de uitvoerder en dient ten alle tijden te worden 
begeleid met een opdracht bon voor facturatie. Dit verzoek kan geplaatst worden bij de monteur of de 
contactpersoon bij Jonker Deurenmontage. Als het meerwerk kan worden meegenomen op een al geplande 
montage dag, wordt hierbij de tarieftelling uit de montageprijslijst gehanteerd (stuksprijzen of regie-uren). 
Als een aparte montage dag moet worden ingepland, worden de werkzaamheden op regiebasis uitgevoerd 
en aan de aannemer doorbelast op basis van een getekende meerwerk bon. Als wij apart langs moeten 
komen voor meerwerk geldt er een minimaal tarief van 8 manuur. (2 personen, 1 dagdeel). Voor meerwerk 
hanteren wij mogelijk andere eenheid prijzen dan die voor de totaal opdracht van toepassing zijn.  
8.7 Vastleggen van meerwerk. Alle meerwerk dient op een aparte montage bon te worden vastgelegd en 
afgetekend. Eventueel t.b.v. facturatie noodzakelijke uitvoerders – of opdrachtbonnen van de zijde van de 
aannemer dienen ter plaatse aan de monteur te worden meegegeven. Als een opdrachtgever met eigen 
bonnen of opdrachtnummers werkt (denk aan B.NR – aannemer of doordruk-opdracht bon) dient deze voor 
start uitvoering meer-werkzaamheden te worden aangeleverd. Wordt er aan deze montagevoorwaarden 
niet voldaan, dan behouden wij ons het recht voor om het ontstane meerwerk bij u in rekening te brengen.  
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9. Ontbindende voorwaarden 
9.1 Bij afwijkend handelen van aannemer t.o.v. bovenstaande voorwaarden, en ook overlegde 
montagechecklist, behoudt De Jong en Roos en Jonker deurenmontage zich het recht voor de 
montageactiviteit(en) te beëindigen. Eventueel al gemaakte kosten, en ook eventuele gevolgschade voor De 
Jong en Roos en Jonker deurenmontage zullen bij de aannemer in rekening worden gebracht. De Jong en Roos 
en Jonker deurenmontage sluit aansprakelijkheid voor eventueel directe-of gevolgschade in deze gevallen 
nadrukkelijk uit.  
9.2 Bij onenigheid c.q. ontevredenheid t.a.v. geleverde materialen en/ of uitgevoerde montageactiviteiten 
kunt u contact opnemen met het salesteam binnen De Jong en Roos en Jonker deurenmontage.  Voor het 
overige zijn de algemene leveringsvoorwaarden van De Jong en Roos van toepassing.  
9.3 Afwijkende afspraken.  Van de bovenstaande voorwaarden afwijkende werk specifieke omstandigheden of 
afspraken dienen te allen tijden op de genoemde montagechecklist te zijn vastgelegd. Wijziging in de 
vastgelegde omstandigheden dienen bij De Jong en Roos te worden gemeld. Voor het overige zijn de 
algemene levering- en betalingsvoorwaarden van De Jong en Roos van toepassing, zoals overhandigd samen 
met de montagechecklist.  
 

10. Aansprakelijkheid  
1. Jonker Deurenmontage is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor enige 
schade, van welke aard dan ook (zowel contractueel als buitencontractueel, met begrip van 
productaansprakelijkheid), die de wederpartij, diens personeel of andere hulppersonen, of derde mocht 
lijden, als gevolg van non-conformiteit of ondeugdelijkheid van door Jonker Deurenmontage geleverde 
zaken of verrichte diensten, als gevolg van advies van Jonker Deurenmontage of als gevolg van niet-tijdige, 
onjuiste of onvolledige levering van zaken of diensten. 
2. Indien in rechte vast mocht komen te staan dat Jonker Deurenmontage, ondanks het bepaalde in het 
vorige lid, toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt 
tot de hoogte van het door haar verzekering daadwerkelijk uitgekeerde bedrag, dan wel, indien geen 
verzekeringsdekking mocht bestaan, om welke reden dan ook, tot de factuurwaarde van de door haar 
geleverde zaken of diensten waarmee haar aansprakelijkheid direct samenhangt. 
3. In het geval van een terugroepactie vergoedt Jonker Deurenmontage de factuurwaarde van de aan de 
wederpartij verkochte zaken, indien de wederpartij de terugroepactie tijdig en conform de door Jonker 
Deurenmontage gehanteerde (terugroep) voorwaarden heeft uitgevoerd. Op enige andere schade ten 
gevolge van terugroepacties, van welke aard dan ook, zoals schade die verband houdt met terugroepacties 
die niet-tijdig en\of niet conform de door Jonker Deurenmontage gehanteerde (terugroep) voorwaarden zijn 
uitgevoerd, is het bepaalde in de leden 1 en 2 van toepassing. 
4. De wederpartij vrijwaart Jonker Deurenmontage van alle aanspraken van zijn hulppersonen, waaronder 
diens personeel of vertegenwoordigers, en/of derden, betreffende schade waarvoor Jonker Deurenmontage 
jegens de afnemer aansprakelijkheid heeft uitgesloten of beperkt. 
 
 
 
 


