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AANVULLENDE VOORWAARDEN

Aanvullende voorwaarden van Bleijko Betonindustrie B.V., gevestigd te Walsoorden en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Terneuzen en Bleijko
Roeselare N.V., gevestigd te Roeselare.
1.

Indien levering affabriek is overeengekomen geldt: de producten worden geladen op een auto op het terrein van onze fabriek te Walsoorden of te
Roeselare gedurende de laaduren. Voor Walsoorden zijn de laaduren van 8:00 tot 16:00 uur, voor Roeselare is dat van 7:30 tot 16:30 uur.

2.

Kleurverschillen in de productie (ook in de productie van één dag) zijn niet geheel uit te sluiten en kunnen derhalve geen grond zijn voor weigering
van de producten of vermindering van de koopprijs. Fotografische weergave van de producten is niet bindend voor de uiteindelijke kleurstelling.
Bij een levering van diverse pakken van dezelfde betonstraatstenen is het belangrijk de pakken te mengen bij plaatsing om eventuele
kleurverschillen te vermijden.

Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloei aan de oppervlakte van betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt
hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en verweer verdwijnt genoemde uitbloei na verloop van tijd. Deze kalkuitslag is derhalve geen grond
voor weigering van de producten of vermindering van de koopprijs.
In geval van klacht voor om het even welke reden, zal onze verantwoordelijkheid steeds beperkt blijven tot de facturatie waarde van de geleverde goederen,
ongeacht de oorzaak en de omvang van de schade, zonder dat de koper aanspraak kan maken op welke schadeloosstelling dan ook. Het indienen van
klachten geeft de koper niet het recht de betaling van geleverde producten te verdagen.
3.

Indien laad- en loshulpmiddelen aan u ter beschikking worden gesteld, zal, tot zekerheid van onbeschadigde retourontvangst, aan u een
waarborgsom in rekening worden gebracht.

4.

Waterdichtheidproeven en/of cameraonderzoek op buizen en betonputten worden door ons uitsluitend geaccepteerd indien en zolang de bouwput
(sleuf) geopend is. Na sluiting van de bouwput (sleuf) is iedere aansprakelijkheid onzerzijds ten aanzien van voortvloeiende kosten uitgesloten.

5.

Indien levering franco werk (c.q. plaats van aflevering) is overeengekomen geldt het volgende: De prijzen zijn gebaseerd op aanvoer met volle
kraanwagens van ca. 24 ton, gelost op één werk zover we, naar beoordeling van de vervoerder, veilig kunnen rijden.
Voor Rumbelstones geldt: of gekipt of gelost in verpakking.
Producten waarvan het gewicht de capaciteit van de kraan de auto te boven gaat worden niet gelost (b.v. buizen groter dan Ø 100 en grote
prefabstukken). De prijzen van dergelijke producten zijn altijd franco op auto.

In geval van deelvrachten is de koper wegens extra kosten € 100,00 verschuldigd bij afleveringen tot en met een gewicht van 9 ton. Bij deelvracht
leveringen van meer dan 9 ton bedragen de extra kosten € 60,00. De extra kosten zijn gebaseerd op combinatie mogelijkheden met andere leveringen.
Indien omwille van de gewenste levertijd geen combinatievracht kan worden gemaakt kunnen de werkelijk gemaakte extra kosten worden berekend. In
geval van afleveringen van een volle lading te lossen op meerdere losplaatsen is de koper € 60,00 per extra losplaats aan ons verschuldigd.
In geval van levering franco gelost, dient het lossen binnen 1 uur na aankomst van de auto op het werk te kunnen worden uitgevoerd.
In geval van levering franco ongelost, bedraagt de maximale lostijd voor de koper 1 uur per volle vracht, direct aansluitend op de aankomst van de auto op
het werk. Extra lostijd en wachttijden kunnen aan de koper in rekening worden gebracht tegen € 60,- per uur of een gedeelte van een uur.
Wanneer retourvrachten optreden als gevolg van foutieve bestellingen, is de koper minimaal de hieruit voor ons voortvloeiende vrachtkosten (de kosten van
aan- en afvoer), de laad- en loskosten en de eventuele schoonmaakkosten aan ons verschuldigd. Retourvrachten worden slechts aanvaard na overleg en
voor zover het gaat om onbeschadigde producten in een originele verpakking. Retour genomen producten worden slechts voor 70 % van verkoopprijs
gecrediteerd.
6.

Wanneer blijkt dat door de koper bestelde producten niet afgenomen zijn vóór het einde van het werk, zullen deze producten alsnog aan de koper
in rekening worden gebracht tegen de overeengekomen prijs en is de koper tot betaling verplicht. Deze producten blijven gedurende 3 maanden
na de productie als eigendom van de koper op onze fabriek tot zijn beschikking.

7.

Stophouten, pallets en andere verpakkingsmaterialen worden tegelijk met de geleverde goederen afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.

8.

Onze betonbuizen, straatstenen, betonbanden, tegels en inspectieputten voldoen aan de normen NEN1338, 1339, 1340, 1916 en 1917, voor
zover zij qua afmetingen in deze normen zijn genoemd. Voor eventuele afwijkingen van het geleverde ten opzichte van andere en/of
verdergaande normen, eisen en voorschriften welke in bestek, het bijzonder lastenboek en dergelijke zijn gesteld, kunnen wij niet aansprakelijk
worden gesteld, tenzij bedoelde normen, eisen en voorschriften uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard. Tenzij in onze offerte en/of
opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze producten vervaardigd volgens ons normale procédé en qua uitvoering en afmetingen
volgens onze documentatie, welke (indien niet in uw bezit) op aanvraag kan worden toegezonden.

9.

Op alle met ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Verdrag inzake de
Internationale Koop van Roerende Zaken (C.I.S.G.), zoals per 1 januari 1992 voor Nederland in werking getreden, alsmede met uitsluiting van
alle overige verdragen.

10.

In geval van strijdigheid van deze Aanvullende Verkoopvoorwaarden met andere door ons gebruikte algemene voorwaarden, prevaleren deze
Aanvullende Verkoopvoorwaarden.
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