
Opleveringsformulier robotmaaier 

 

Datum oplevering: ___________________________________ 

Naam klant:  ___________________________________ 

Adres:   ___________________________________ 

Woonplaats:  ___________________________________ 

 

Soort werkzaamheden Akkoord Niet Akkoord Afspraken

1

2

3

4

5  

Resterende punten / nog uit te voeren werkzaamheden / opmerkingen klant

 

Handtekening voor akkoord opdrachtgever

 

Handtekening voor akkoord opdrachtnemer

 
 

Naam:  Naam:    

 

 

Keizers Haaksbergen 

Hengelosestraat 14 

7482 AC Haaksbergen 

 



Aanvullende voorwaarden ondergrondse installatie 

 

• Onder ondergrondse installatie wordt verstaan: 

o Ondergronds aanbrengen van het begrenzingsdraad en nodige uitsparing of overig 

gelegde draad (indien nodig). 

o Plaatsen van het laadstation. 

o Invoeren van de basisinstellingen van de robotmaaier. 

o Testen van de installatie. 

o Uitleg over de werking van de robotmaaier aan de klant. 

o Na 2 tot 3 weken nacontrole met klant of de robot het gehele maaioppervlak geraakt heeft 

en eventuele bijstellingen van maaitijden of startpunten indien nodig. 

• Voorbereiding van de installatie door de klant zelf: 

o Het gazon maaien. Bij installatie mag het gras niet langer dan 5 centimeter zijn. 

o Een nieuw aangelegd gazon moet minimaal 1 maal gemaaid zijn. 

o Een nieuw aangelegd gazon moet minimaal 8 weken liggen. 

o Het gazon moet vrij zijn van obstakels (alleen tijdens de aanleg en m.u.v. permanente 

obstakels zoals bv. trampolines, tuinmeubelen etc.). 

o Niet opvolgen van de bovenstaande instructies kan leiden tot het weigeren van de 

ondergrondse aanleg door ons. 

• Wat valt niet onder de standaard aanleg: 

o Het onder bestrating doorleggen van begrenzingsdraad. 

o Aanleg van de elektriciteitsinstallatie voor het laadstation. Binnen 5 meter van de beoogde 

plaats van het laadstation moet een stopcontact aanwezig zijn. 

o Aanleg van eventuele verhardingen onder het laadstation of een bescherming boven het 

laadstation. 

o Aanleg/aanpassing van de tuin zoals bv. verplaatsen/verwijderen/aanplanten van planten, 

aanleg van paden, onderhoud/aanleg van gazon etc. 

o Materialen ten behoeve van de aanleg (zoals draad, krammen, connectoren etc.) zijn niet 

inbegrepen in de aanleg en worden op basis van nacalculatie berekend. 

o Alle andere, niet omschreven omstandigheden. 

o Dagelijks gebruik en onderhoud van de machine. 

o Ondersteuning bij draadbreuk, meldcodes en andere onderbrekingen. Hierbij dient de 

klant zelf de handleiding te lezen en te volgen. Telefonisch ondersteuning is natuurlijk altijd 

mogelijk. 

• Indien de gazonoppervlakte groter is dan het aantal vierkante meters vermeld bij de aan te leggen 

robotmaaier, kunnen wij weigeren om de robotmaaier te installeren. Onze robotmaaiers zijn niet 

geschikt voor grotere oppervlakten dan vermeld bij de machine.  

• Afspraken met ons kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verplaatst. Binnen de 24 uur 

is dit niet meer mogelijk. 

• Garantieaanvragen (via klantenservice kunnen na de nacontrole enkel ingediend worden met 

betrekking op error/fout codes en component problemen met de machine. Uitgesloten van 

garantie zijn: meldcodes, draadbreuken, instellingsfouten, bedieningsfouten en overige externe 

omstandigheden. Hiervoor kunt u service op locatie aanvragen. 

 



 


