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We leggen door tot aan
de geoffreerde m²/m¹.
Wilt u dat we de rest
van de overgebleven

m²/m¹ leggen?

We leggen door tot aan
de geoffreerde m²/m¹.
Wilt u dat we de rest
van de overgebleven

m²/m¹ leggen?

Spelregels Actiemaand
Actietarief is geldig tot vervaldatum van de aangeboden offerte.
Actietarief is enkel geldig vanaf 30m² exclusief snijverlies.
Wij rekenen ALTIJD vanuit het vloeroppervlak. Bovenop het vloeroppervlak wordt te allen tijde
een bepaalde snij- en zaagverlies opgeteld.
Vloeren Expert Groep is te allen tijde verantwoordelijk 

       om binnen het gestelde snijverlies te blijven. Bij meer 
       snijverlies zal Vloeren Expert Groep kosteloos een 
       nieuwe afspraak inplannen om alsnog de 
       werkzaamheden uit te voeren. Wij hanteren de 
       volgende snij- en zaagverliezen per type vloer: 

Normale rechte planken/stroken 
= 10% snijverlies (zaagverlies)

Speciale motieven gelegd 
(zoals visgraat, Hongaarse punt etc.) 
= 15% snijverlies (zaagverlies)

Het aantal vierkante meters (m²) dat in de offerte is opgenomen kan op verschillende manieren tot
stand komen. LET OP: Elk manier heeft een andere werkwijze:

Werkwijze 1: Klant geeft zelf de afmetingen door Werkwijze 2: Klant stuurt plattegrond door

Wij gaan uit van de opgegeven m²/m¹ en
baseren onze offerte hierop

(vloeroppervlak + snijverlies) x Actietarief = PRIJS

Wij berekenen (samen met de klant) de aantal
m²/m¹ en baseren onze offerte hierop

(vloeroppervlak + snijverlies) x Actietarief = PRIJS

Het aantal m²/m¹ vloeroppervlak en meters
(hoge)plint in de offerte komt goed overeen

met de werkelijkheid?

NEE JA

In werkelijkheid zijn er
MEER meters

In werkelijkheid zijn er
MINDER meters

Top! We kunnen het
project in 1 keer

afronden. Overgebleven
materialen kunnen

helaas niet terug en/of
worden gecrediteerd*

JA

Terugkomkosten worden
in rekening gebracht van 

€250,- incl. BTW

Extra m²/m¹ + snijverlies
worden in rekening

gebracht

Het aantal m²/m¹ vloeroppervlak en meters
(hoge)plint in de offerte komt goed overeen

met de werkelijkheid?

NEE JA

In werkelijkheid zijn er
MEER meters

In werkelijkheid zijn er
MINDER meters

JA

Terugkomkosten worden
NIET in rekening gebracht

van €250,- incl. BTW *

Extra m² vloeroppervlak +
snijverlies worden in

rekening gebracht

Aan de hand van het vloeroppervlak plannen wij onze vakmensen in en reserveren wij bepaalde tijd en materialen
die wij niet kunnen hergebruiken of retourneren naar onze leveranciers en/of fabrikanten. Om die reden kunnen wij
overgebleven materialen niet retour nemen. Ook kunnen we de overgebleven pakken niet meer hergebruiken
gezien er altijd een (minimale) kleurverschil kan optreden door batch nummer verschillen.

*

Deel 1/2

Plattegronden kunnen afwijken van de werkelijkheid. Controleer dit goed. Mocht de plattegrond dusdanig afwijken
dat we met de geoffreerde m² niet uitkomen, dan komen er wel terugkomkosten van €250,- incl. BTW bij.

*

NEE NEE
Top! We kunnen het

project in 1 keer
afronden. Overgebleven

materialen kunnen
helaas niet terug en/of
worden gecrediteerd*

(strekkende m¹ plint + snijverlies) x Actietarief = PRIJS (strekkende m¹ plint + snijverlies) x Actietarief = PRIJS
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Plattegronden dienen te allen tijde opgestuurd te zijn naar één van onze mailboxen verstuurd te zijn
onder vermelding van klantnummer en/of offertenummer. Meegenomen plattegronden in de
showroom kunnen we niet registreren in ons systeem. Hebben wij geen duidelijk en leesbaar
plattegrond ontvangen per mail, dan gaan wij er te alle tijde vanuit dat de klant zelf het
vloeroppervlak heeft doorgegeven: Werkwijze 1. Hieronder de mailadressen waar u uw
plattegrond(en) naartoe kunt sturen:

Wilt u vooraf zekerheid hebben over het totale aantal vierkante meters (m²) vloeroppervlak en aantal
strekkende meters (m¹) hoge plinten, dan kunt u ervoor kiezen om onze vooropname pakket af te
nemen. Hierin beoordelen wij ook uw ondergrond, meten we alle ruimtes in en nemen we samen uw
(vloer)project door van A tot Z. Zo heeft u nog meer zekerheid vooraf.

Overgebleven materialen (pakken vloer, plinten, ondervloer etc.) kunnen enkel retour worden
afgegeven in ons centrale magazijn. Deze kunt u inleveren en gecrediteerd krijgen als er GEEN 
 actietarieven zijn toegepast op de offerte. Zijn het dusdanig veel materialen over die u terug wilt
brengen, dan zullen we deze eerst met de gegeven korting verrekenen. Het overgebleven bedrag na
korting, zal dan binnen 14 dagen op uw rekening gestort worden.

Overgebleven materialen die tegen een actietarief geleverd zijn, kunnen enkel retour worden
ingeleverd in ons centrale magazijn. Wij crediteren helaas geen arbeid of uren. De actieprijzen, zoals
de All-in Deals, zijn complete pakketten waarbij het niet mogelijk is om materialen en arbeid los te
verrekenen. Uiteraard adviseren wij u altijd om overgebleven materialen te bewaren, ingeval er in de
toekomst wellicht wat hersteld dient te worden.

Geaccepteerde offertes met actietarieven zijn enkel geldig tot 3 maanden na vervaldatum van de
offerte. Door de alsmaar stijgende arbeids- en materiaalkosten, kunnen we na 3 maanden de
tarieven aanpassen aan de huidig geldende (actie)prijzen.

100% laagste prijs garantie geld op alle aangeboden losse producten en artikelen waarop
vergeleken kan worden. Op producten en diensten, zoals plaats- en legwerk, waar moeilijk in te
vergelijken valt doordat het maatwerk betreft, geven wij bewust geen laagste prijs garantie af. Wij
hanteren een dusdanig hoge kwaliteit en standaard voor al het plaats- en legwerk als expert, wat
(veel) concurrenten nooit kunnen aanbieden voor de afgegeven prijs. Wij geven daarom op al het
legwerk altijd 100% beste leggarantie.

Voor de complete  algemene voorwaarden voor het leveren en leggen van onze producten en
diensten: https://www.vloerenexpertgroep.nl/voorwaarden/
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Zijn er nog vragen, opmerkingen of wellicht is er iets niet
helemaal duidelijk, whatsapp ons gemakkelijk en snel op
onze bedrijfs WhatsApp account. Stuur foto's, video's of
documenten van de huidige situatie of ter ondersteuning
van je vragen. Ook als u alsnog niet gekozen heeft voor ons
bedrijf, we helpen u graag met gratis advies via WhatsApp.
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