
 

Algemene Installatievoorwaarden 
 

Deze Installatievoorwaarden van Skyline Telecom, gevestigd te Amsterdam zijn naast en onverminderd de Algemene Voorwaarden van 

toepassing op de rechtsverhouding tussen Skyline Telecom, inclusief door Skyline Telecom ingeschakelde derden, enerzijds, en een of 

meer privé- of zakelijke personen (hierna: “U”) anderzijds in het kader van door of namens Skyline Telecom bij U thuis/in het bedrijf te 

verrichten werkzaamheden met betrekking tot de installatie van ontvangstapparatuur. 

 

Installatie van de ontvangstapparatuur 

 

De servicemonteur (“monteur”)  zal de aansluiting plaatsen op 

een wijze die hij/zij afdoende acht. De monteur overlegt altijd 

met u wat de werkzaamheden inhouden en probeert zoveel 

mogelijk rekening te houden met uw wensen. Aan de installatie 

zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

1. Indien U esthetische en/of praktische bezwaren heeft met de 

plaats die de Monteur kiest, zal de monteur in samenspraak met 

U een andere locatie kiezen. Een alternatieve locatie wordt 

berekend als meerwerk, a € 18,50 per kwartier, afgerond op een 

kwartier, exclusief BTW en exclusief eventuele materialen. 

2. De antenne set wordt werkend opgeleverd. Hierbij wordt er 

vanuit gegaan dat de klus met “normaal” gereedschap uitgevoerd 

kan worden. Binnenshuis worden geen gaten geboord in plafonds 

of tussenmuren. 

3. Er wordt een utp-kabel van maximaal 10 meter vanaf de 

antenne voor ontvangst naar uw woning/bedrijf doorgetrokken 

en op uw PC of router aangesloten. De utp-kabel wordt met 

behulp van kabelbinders bevestigd. Er wordt één gat in de muur 

geboord. U dient zelf zorg te dragen voor verdere afwerking van 

de kabel in huis/bedrijf. 

4. De aanleg van bekabeling in kruipruimtes is uitgesloten. 

5. U dient zelf zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van 

de plaatsen waar de monteur moet werken. De monteur zal geen 

meubelen verplaatsen en zal geen kabels ingraven. 

6. Bij alle installatiewerkzaamheden bepaalt de monteur ter 

plaatse of deze veilig uitgevoerd kunnen worden.  

7. De installatie geschiedt volledig voor risico van Uzelf. Skyline 

Telecom is niet aansprakelijk voor enige schade die bij de 

installatie wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld aan muren of 

meubels, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste  

roekeloosheid van Skyline Telecom of de monteur. In geen geval 

is Skyline Telecom aansprakelijke voor gevolgschade en/of 

indirecte schade. De aansprakelijkheid van Skyline Telecom is in 

alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur 

voor onze dienst op het moment dat de schade optreedt.  

8. Extra installatiewerkzaamheden zijn in overleg en tegen 

betaling (€ 18,50 per kwartier, afgerond op een kwartier, 

exclusief BTW en exclusief eventuele materialen) mogelijk, 

waarbij het kan zijn dat er een nieuwe installatieafspraak nodig 

is. 

9. Installatieafspraken die met u worden gemaakt, worden vooraf 

door Skyline Telecom aan u bevestigd. Gemaakte 

installatieafspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan het 

tijdstip van aanvang van de installatieafspraak door u telefonisch 

worden gewijzigd. Indien een in overleg met U geplande 

installatie niet plaats kan vinden omdat U niet aanwezig bent of 

als om andere redenen die U aan te rekenen zijn de installatie 

niet plaats kan vinden, kan Skyline Telecom eventuele gemaakte 

kosten (zoals reiskosten, salariskosten monteur, etc.) in rekening 

brengen. Skyline Telecom is gerechtigd dit bedrag automatisch 

van uw rekening te doen afschrijven. 

 

 

 

Deze Voorwaarden gelden vanaf 11 december 2017. 

Skyline Telecom, KvK 67518281. 
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