ATTENTIESTENEN VOOR HET VERDWENEN ERFGOED

LEVERINGSVOORWAARDEN

_______________________________________________________________
BEDRUKTE TROTTOIRTEGELS
- De tegels worden bedrukt middels zgn. ‘transfertechniek’.
- Daarna afgegoten met een 2,5mm glasheldere en slijtvaste de volgende fase is de tegel voorzien van 2 componenten PUcoating voorzien van een speciale UV-blokker.
- Vervolgens wordt de tegel voorzien van een antislip laag inclusief een anti-graffiti coating.
- Vooraf wordt de gehele tegel rondom onzichtbaar chemisch waterdicht gemaakt. Dit om dampspanning onder de printlaag te voorkomen.
-Noot: Het is niet toegestaan met onkruidbestrijdingswagens, die met hitte werken, over de tegels te laten rijden. De
toplaag kan hierdoor beschadigen.
FORMAAT TEGEL
-Wij gaan hierbij uit van standaard door ons te leveren betontegels van 500x500x45mm (ca. 25kg); deze dienen in zgn.
‘gestabiliseerd zand’ te liggen. Dit maakt de tegel ook zeer moeilijk verwijderbaar door derden.
-Op verzoek kan dit ook in de afmeting 500x500x80mm (ca. 45kg) geschieden; deze mogen op geel zand liggen en zijn met
grotere vrachtwagen overrijdbaar.
-Wij adviseren de tegels een paar mm verdiept aan te leggen t.o.v. het omringende tegelwerk, maar zeker niet uitstekend.
-Wij adviseren de tegels met de tekst en foto richting het (al dan niet verdwenen) gebouw te leggen en niet dwars erop.
-De keuze tussen een van de genoemde opties geschiedt waarschijnlijk in overleg met de gemeente.
AANLEVEREN BESTANDEN
- De foto’s, logo’s en teksten worden door de opdrachtgever aan Woudstra architecten aangeleverd.
- De logo’s in Vector Eps of Ai. Resolutie beeldmateriaal minimaal 300 DPI.
- De foto’s dienen minimaal bxh = 15x10cm te zijn.
- De drukbestanden van de gehele tegel worden door Woudstra architecten aangeleverd aan de producent van de tegels.
- De wordtekst alleen per tegel apart te zenden en deze mag niet langer zijn dan 900 tekens inclusief spaties. (exclusief de
titel boven de steen)
- Daarnaast door u te vermelden de naam van het pand, de jaartallen en het tegelnummer.
- Tenslotte dient de URL van de eventuele website aan ons doorgegeven te worden.
-U krijgt tweemaal de gelegenheid per mail de bestanden te controleren en zo nodig wijzigingen door te voeren; de eerste
maal maximaal 4 werkdagen en de tweede maal maximaal 2 werkdagen. Indien u langer de tijd hiervoor nodig heeft, geen
punt; dan wordt de einddatum voor de productie ook naar rato verlegd.
WEBSITE
Wij bieden u ook de mogelijkheid tegen een ontwerpvergoeding een eigen website op te zetten, zoals de
Heemkundevereniging in Schijndel dat gedaan heeft. (zie hiertoe: www.historisch-schijndel.nl) U kunt dan zelf aanvullende
informatie (teksten, foto’s) van de attentiestenen door de jaren heen toevoegen. Via onze grafisch vormgever kunt u
hiervan de website www.historisch-‘naamvanuwgemeente’.nl maken, inclusief de basis lay-out en de indeling in
hoofdstukken . Ook het maken van een routekaart op de website behoort tot de mogelijkheden. Prijzen op navraag.
OVERIGE VOORWAARDEN
AUTEURSRECHT Opdrachtgever verplicht zich bij publiciteitsuitingen de naam van Woudstra architecten uit Schijndel te
vermelden.
PRIJS
Op aanvraag; tarief afhankelijk van tegeldikte, aantallen tegels, en aantal series.
TRANSPORT
Prijzen zijn exclusief transportkosten vanaf het productie-adres in Eindhoven.
FACTURATIE
25% bij opdracht, 75% na levering.
BETALING
Binnen 14 dagen na factuurdatum.
GELDIGHEID
Deze voorwaarden hebben een geldigheid tot 1-1-2018.
LEVERTIJD
6 weken na de eerste keer van het aanleveren van uw files.
GARANTIETERMIJN
Wat de garantie termijn betreft moeten we de door de fabrikanten aangegeven termijnen aanhouden. Zij werken namelijk
met verschillende coatings op 1 tegel. De levensduur van het totaal is daardoor echter hoger. Standaard is er een
garantietermijn van 36 maanden. Praktijk leert echter dat tegels die al vijf jaar of langer liggen er nog net zo uit zien alsof ze
net gelegd zijn. We mogen dit dus wettelijk gezien alleen niet schriftelijk afgeven. Voorbeeld van tegels die al vele jaren
liggen zijn te bekijken in Eindhoven en Scheveningen.

Mocht de toplaag na vele gebruiksjaren enigszins versleten zijn, dan is het mogelijk op locatie een nieuwe laag aan te
laten brengen door de producent van de tegels.
Woudstra architecten.

