VOORWAARDEN + PRIJZEN SAMENAANKOOP RAMEN
(ZUID-OOST: BALEN, DESSEL, GEEL, KASTERLEE,
LAAKDAL, MEERHOUT, MOL EN RETIE)
Alle voorwaarden zijn gegarandeerd voor offertes opgemaakt en ondertekend tot en met 31/12/2021.
U dient bij aankoop steeds te vermelden dat u meedoet aan de samenaankoop ramen van IOK en de
gemeenten Balen, Dessel, Geel, Kasterlee, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie.
Hieronder vindt u een overzicht van alle gekozen firma’s voor het plaatsen van ramen in aluminium,
PVC of houtschrijnwerk.
Om deel te nemen aan de samenaankoop, dient u zelf deze firma’s te contacteren. Zij komen gratis
en geheel vrijblijvend bij u thuis een offerte op maat opmaken. Indien u schrijnwerk wilt plaatsen of
vervangen dient u contact op te nemen met onderstaande firma’s. Deze firma’s vermeld passen de
algemene voorwaarden toe zoals vermeld in dit document.
Voor de selectie van aannemers voor ramen werkt deze groepsaankoop aan de hand van een minicompetitie. Om deze reden werden verschillende firma’s door de stuurgroep geselecteerd zodat de
onderlinge competitie blijft spelen bij het opvragen van offertes. Daarom raden we aan om, voor uw
keuze van schrijnwerk, minstens alle betrokken firma’s die dergelijk schrijnwerk produceren, te
contacteren. Opgelet: deze prijzen en voorwaarden zijn enkel geldig voor inwoners van de
gemeenten die hierboven vermeld staan. (de werken dienen plaats te vinden binnen de grenzen van
deze gemeenten).
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Contactgegevens + algemene voorwaarden gekozen firma’s
ramen
Finestra

Has

Rubensstraat 20

Lammerdries 13

2300 Turnhout

2440 Geel

014 425 825

014 21 78 78

www.finestra.be

www.has.be

info@finestra.be

info@has.be

Schrijnwerkerij
Ronny Wens

Wako SA

Veldenstraat 5b

Chaussée de Tirlemont
83

2470 Retie

5030 Gembloux

014 37 05 52

0467 12 48 26

www.ronnywens.be

www.wako.be

peter@ronnywens.be

t.devocht@wako.lu

Voorschot 30%

Voorschot 30% na
opmeting, 60% bij
aanvang werken, 10%
na plaatsing

Voorschot 30% bij
bestelling, 30% bij
opmeting, 40% bij
oplevering

Wako werkt met
erkende schrijnwerkers
in de regio. De
specifieke
betalingsvoorwaardes
zijn afhankelijk van de
erkende schrijnwerker

Productgarantie
beglazing: 8 jaar

Productgarantie
beglazing: 10 jaar

Productgarantie
beglazing: 10 jaar

Productiegarantie
raamkader: 10 jaar

Productiegarantie
raamkader: 10 jaar

Productiegarantie
raamkader: 10 jaar

Productgarantie
beslag: 3 jaar

Productgarantie
beslag: 2 jaar

Productgarantie
beslag: 2 jaar

Garanties volgens
voorschriften
leveranciers, vb. 10
jaar garantie
glasleverancier op
doorzichtigheid van het
glas.

Garantie op water- en
winddichtheid van
plaatsing beglazing: /

Garantie op water- en
winddichtheid van
plaatsing beglazing: 2
jaar

Garantie op water- en
winddichtheid van
plaatsing beglazing: 1
jaar

Prijzen en voorwaarden gekozen firma’s cluster zuidoost

IOK

IMD

1

PVC
Firma

Merk & type

Merk glas
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Has

Wako SA

Deceuninck Elegant

Profel Lumo

Schüco PVC, CT70 of
living (keuze klant)

Saint Gobain

Profel ProfelPlus

Sprimont glas

Finestra

Has

Wako SA

Deceuninck Dacalu 88
Standaard

Profel Recto 70

Aliplast aluminium of
Schüco aluminium (keuze
klant)

Saint Gobain

Profel ProfelPlus

Sprimont glas

Aluminium
Firma

Merk & type

Merk glas
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Finestra

Houtschrijnwerk
Firma

Merk & type

Merk glas

Has

Schrijnwerkerij Ronny Wens

Profel Modi 68, Padoek onbehandeld

houtsectie 68 mm meranti

Profel Profelplus

AGC

Prijzen en voorwaarden gekozen firma’s cluster zuidoost
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