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Overzicht installatie
De Monteur voert de installatie uit in overleg met de Klant op een vaste woon- of verblijfplaats in België. Deze installatie bevat:
• De plaatsing en/of heruitrichting van een schotelantenne met toegang tot ASTRA 19,2° en ASTRA 23.5°, waarvan
ASTRA 23.5° als primaire schotelpositie is ingesteld
• De plaatsing van een DUO LNB, indien nodig
• Het afstellen van de geleverde decoder met de hd-zenderlijst
• Afstellen van tv

Veiligheid Monteur
Bij het installeren van de schotel zijn een aantal voorwaarden verbonden.
De Monteur overlegt altijd met de Klant wat de werkzaamheden inhouden en probeert zoveel mogelijk rekening te houden
met de wensen van de Klant. Er wordt vooraf duidelijk aangegeven wat er onder de “standaard” Installatie valt en welke
werkzaamheden de Monteur voor een meerprijs kan uitvoeren.
De Klant dient zelf te zorgen voor een goede bereikbaarheid van de plaatsen waar de Monteur moet werken. De Monteur:
• gaat geen meubelen verplaatsen
• gaat geen kabels ingraven
• bepaalt bij alle installatiewerkzaamheden ter plaatse of deze veilig uitgevoerd kunnen worden, conform 		
geldende wetgevingen en richtlijnen.

Aandachtspunten
Houd rekening met de volgende punten:
• Eventuele extra werkzaamheden kunnen tegen meerprijs worden uitgevoerd door de Monteur.
• De hardware wordt werkend opgeleverd. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de werkzaamheden met ‘normaal’ 		
gereedschap uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent dat de installatie inclusief het maken van eventuele 		
doorvoeringen in steen of beton is, doch uitgesloten zijn diamantboringen en het hakken en breken in hard beton.
Doorgeleiding via het plafond is tevens uitgesloten.
• De bekabeling wordt met behulp van nagelklemmen in het zicht bevestigd langs wanden, plinten en trappen. 		
Indien de klant de beschikking heeft over bestaande voorzieningen, zoals kabelgoten, zal de monteur ter plaatse
beslissen of deze voorzieningen bruikbaar zijn voor de installatie.
• De aanleg van bekabeling in kruipruimtes is uitgesloten.
• Montage van de schotel moet mogelijk zijn op een goed bereikbare plek, met vrij zicht op het zuiden.
• De plaatsing van de schotel mag niet hoger zijn dan 4 meter boven het maaiveld (gemeten vanaf grond of balkon).

Gratis installatie
TV VLAANDEREN doet regelmatig promoties die een gratis installatie voorzien. In dergelijke gevallen is de installatie strikt
persoonlijk, niet-inwisselbaar voor goederen en/of diensten en niet overdraagbaar.
TV VLAANDEREN is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor kosten of aanvullende uitgaven die de Klant zou moeten
maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) de gratis installatie.
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Meerprijzen t.o.v. een standaardinstallatie
Deze prijzen zijn inclusief BTW en rechtstreeks te betalen aan de installateur:
Meerprijs voor werken hoger dan 4.5 m (indien veilig bevonden en met maximum van 7 m)

€50

Spoedinterventie (interventie door de klant gevraagd op dezelfde dag)

€25

Meerwerken bovenop standaard installatie (gerekend per begonnen kwartier)

€15

Uitgestelde installatie na eerste afspraak ter plaatse

€30

Demonteren oude materialen

€40

Platte coaxkabel (prijs per stuk)

€6

Kabelgoot enkele coaxkabel (min. 2 meter) incl. plaatsing Platte coaxkabel (prijs per stuk)

€6 / 2 meter

Kabelgoot dubbele coaxkabel (minimum 2 meter) incl. plaatsing

€9 / 2 meter

PVC buis van 16 mm diameter voor buiten (minimum 3 meter) incl. plaatsing

€10 / 3 meter

