BETALINGSMOGELIJKHEDEN

BETALING
Als Allinstuc Hoenderdaal begrijpen we dat het bij de betaling om grote bedragen gaat en u er
graag zeker van wilt zijn dat het werk (goed) uitgevoerd wordt. Daarom bieden wij u de keuze
uit diverse betalingsmogelijkheden.
__________________________________________________________________________
BOUWDEPOT
• U vraagt bij Allinstuc Hoenderdaal de nota op. Deze dient u vervolgens tijdig in bij het
bouwdepot. Het volledige bedrag laat u voor aanvang van de werkzaamheden overmaken op
rekening: 15.91.36.768, t.n.v.: Allinstuc Hoenderdaal, Kampen (o.v.v.: uw naam en het adres
van de werklocatie).*
BANK(OVERSCHRIJVING)
• U maakt het bedrag over op rekeningnummer: 15.91.36.768, t.n.v.:  Allinstuc Hoenderdaal,
Kampen (o.v.v.: uw naam en het adres van de werklocatie).*
PIN
• Bij betalingen per pin geldt er vanuit de bank een (dag)limiet van € 2.500,00. U kunt deze
limiet desgewenst eenmalig/tijdelijk laten verhogen door uw bank, of het resterende deel
contant betalen.*
CONTANT
• U betaald contant in onze showroom / bij een van onze medewerkers.*
ESCROW-SERVICE (derden rekening)
• U maakt het bedrag over op een derden rekening, waar het geblokkeerd blijft staan tot het
moment dat u akkoord bent met de oplevering. Hierna wordt het bedrag overgemaakt op de
rekening van Allinstuc Hoenderdaal.*
__________________________________________________________________________
Graag vernemen wij van tevoren op welke manier u wenst te betalen. Om misverstanden te
voorkomen, verzoeken wij u om dit door te geven via het planningsformulier op onze website
www.allinstuc.nl, of per e-mail: info@allinstuc.nl.
Bij aanvang van de werkzaamheden is het materiaal ingekocht en zijn onze medewerkers
voor uw woning ingepland. Voor alle opdrachten geldt daarom dat de eerste € 2.500,- van het
faktuurbedrag, (uiterlijk) bij aanvang van de werkzaamheden betaald dient te zijn. Dit mag u
doen bij onze medewerkers op het werkadres (pin/contant). Wanneer u kiest voor een van de
andere betalingsmogelijkheden, dient het bedrag uiterlijk de dag ervoor op onze rekening te
staan. Het resterende deel wordt in overleg met u tijdens het verloop van de werkzaamheden
met u afgerekend. Zonder betaling zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden.
* De administratie van Allinstuc Hoenderdaal is ten allen tijde leidend. Indien er niet (tijdig) aan de betalingsverplichting
is voldaan, kan Allinstuc Hoenderdaal de werkzaamheden opschorten/annuleren. Eventuele (gevolg)schade
kan niet verhaald worden op Allinstuc Hoenderdaal. Administratie-/meerkosten voortvloeiend uit achterstallige
betalingen worden volledig bij de klant in rekening gebracht. Voor de escrow-service geldt een toeslag van € 50,per transactie.

