1.

De genoemde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) exclusief BTW en zijn van kracht gedurende de looptijd
van de order.

2.

Betalingen netto, binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen en vastgelegd.

3.

Voor al onze leveringen wordt door ons bij Atradius een kredietlimiet aangevraagd. Indien geen of
onvoldoende dekking wordt verkregen, dient het totaalbedrag van de opdracht vóór levering te zijn
voldaan.

4.

Deze leveringscondities gelden als aanvulling op de Algemene voorwaarden voor de levering van
betonproducten 2014, gezamenlijk opgesteld door BFBN en Bouwend Nederland.

5.

Franco levering op vrachten van tenminste 28.000 kg per losadres. Vrachttoeslag voor orders tot 28.000
kg bedraagt € 60,00 per losadres en voor orders tot 5.000 kg bedraagt de toeslag € 80,00 per losadres.
Goederen worden gelost naast de auto. De losplaats moet door de vrachtwagen op eigen kracht bereikt
kunnen worden. Geen franco levering op de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen.

6.

In geval van franco levering hanteren wij een lostijd van gemiddeld 30 minuten. Bij wachttijden wordt er
€ 85,00 per extra uur in rekening gebracht.

7.

Bij retourvrachten ten gevolge van foutieve bestellingen, is de afnemer minimaal de hieruit voortvloeiende
vrachtkosten aan ons verschuldigd. Retourvrachten worden slechts aanvaard na overleg, mits deze
artikelen onbeschadigd, niet vervuild en origineel verpakt zijn. Op retouren vergoeden wij tot maximaal
75% van de netto factuurwaarde.

8.

Alle betonproducten worden uitsluitend op basis van orders geproduceerd. Derhalve geldt er een
afnameverplichting. Dit betekent dat wijzigingen in overeengekomen orders tot maximaal zes weken voor
de eerste leverdatum kosteloos verwerkt worden mits productie en/of productievoorbereiding (waaronder
aankoop mallen) nog niet heeft plaatsgevonden. Voor orders met specifiek maatwerk geldt in alle gevallen
een afnameverplichting.

9.

Wij accepteren uitsluitend opdrachten die voorzien zijn van een overeengekomen harde leverdatum. Wij
stemmen de productie volledig af op deze datum. Vindt de afroep van de materialen na 4 weken na deze
overeengekomen leverdatum plaats dan zijn wij genoodzaakt het orderbedrag volledig in rekening te
brengen eventueel vermeerderd met opslagkosten à € 2,50 per 1.000 kg per dag.

10. Orderacceptatie vindt uitsluitend plaats na schriftelijke order (inkooporder met ordernummer of
ondertekende en afgestempelde offerte).
11. Maatwerkorders worden uitsluitend geaccepteerd nadat het meegezonden maatwerkformulier (eventueel
inclusief tekeningen) is ondertekend door een daartoe bevoegde medewerker.
12. Maatwerkopdrachten worden uitsluitend in productie genomen nadat tenminste 25% van het orderbedrag
is voldaan vóór de start van de desbetreffende productie tenzij anders overeengekomen en vastgelegd.
13. Het afroepen van materiaal kan d.m.v. het afroepformulier of een schriftelijke melding (per e-mail aan
expeditie@leicon.nl). In overleg met onze afdeling expeditie kunnen, tegen meerprijs, meerdere
losadressen worden afgesproken.
14. Losadressen binnen dezelfde plaats én die binnen een uur gelost kunnen worden, leveren geen extra
kosten op.
15. Kleurverschillen in geleverde producten zijn niet geheel uit te sluiten en kunnen derhalve geen grond zijn
voor weigering van de producten of verlaging van de koopprijs of tot verplichting van vergoeding van
enige schade, hoe ook genaamd.
16. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het onjuist uittrekken van bestekken of tekeningen, waarop
een offerte of opdracht gebaseerd is.
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