Toelichting en aanvullende voorwaarden
Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.
2.

Af-fabrieksprijzen.
Voor sommige producten zijn de af-fabrieksprijzen afhankelijk van de plaats van afhaling.

3.

Franco prijzen, en hieronder genoemde toeslagen gelden voor leveringen op losplaatsen tot een afstand van 100 km vanaf onze
fabriek. Voor leveringen op verder gelegen losplaatsen houden wij ons het recht voor om extra vrachtkosten of hogere toeslagen in
rekening te brengen.
Deze prijzen zijn op basis van aanvoer met volle ladingen van minimaal 28 ton voor 1 losplaats.
•

•

toeslag deelvracht (mits gecombineerd kan worden met andere leveringen):
tot en met 9 ton
meer dan 9 ton
toeslag voor meerdere losplaatsen

€
€
€

100,00 / per levering
75,00 / per levering
75,00 / per losplaats

Rumbelstones® kunnen los gestort enkel geleverd worden met volle kipwagens (minimaal 25 ton), kleinere leveringen kunnen
enkel verpakt plaatsvinden.
4.

Indien, na ons akkoord, producten retour worden genomen worden deze slechts gecrediteerd aan 70% van de verkoopprijs. Door
ons gemaakte vrachtkosten (van aan- en afvoer), of eventuele behandelingskosten worden in rekening gebracht. Speciale
orderproducten worden in geen geval retour genomen.

5.

Aantallen per m² zijn bij benadering vermeld. De manier van plaatsen van producten (voegbreedte) is uiteraard van invloed op het
exacte verbruik per m². Bovendien kunnen bij het produceren met natuurlijke grondstoffen geringe maatafwijkingen optreden, dit is
volgens de normen toegelaten. Waar naast een prijs per 1000 ook een prijs m² is vermeld dient men er rekening mee te houden dat
de prijs per m² dus bij benadering is. De prijs per 1000 wordt bij facturatie aangehouden.

6.

De prijzen zijn op basis van huidige kostprijsfactoren. Eventuele prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Voorraad producten, standaard orderproducten of speciale orderproducten
In de prijslijst is aan gegeven welke producten op voorraad (V) worden geproduceerd. Voor de overige producten wordt aangegeven of
een product wordt beschouwd als standaard orderproduct (O) of als speciaal orderproduct (SO).
♦ Onder standaard orderproducten (O) verstaan we die producten die veel worden toegepast, maar waarvan het afnamepatroon te
wisselvallig is om een werkbare voorraadhoogte te kunnen bepalen. Deze producten worden op order geproduceerd waarbij
doorgaans bestellingen voor meerdere werken in één productie worden gecombineerd.
♦ Onder speciale orderproducten (SO) vallen die producten die vooral projectmatig worden toegepast. Meestal dient per bestelling te
worden geproduceerd.
We gaan ervan uit dat uw bestellingen voor alle producten tijdig en met juiste aantallen en planning worden doorgegeven, waardoor we
voor een vlot verloop van de leveringen kunnen zorgdragen.
Voor speciale orderproducten gelden in het bijzonder de volgende regels:
Te bestellen hoeveelheden dienen nauwkeurig te worden bepaald, bestelde hoeveelheden moeten volledig worden afgenomen. Bij het
einde van het werk zullen niet afgenomen hoeveelheden worden aangerekend, zie ook punt 6 van onze aanvullende voorwaarden.
Eventueel in retour gegeven producten worden niet gecrediteerd.
♦ Voor stenen wordt bij bestellingen of nabestellingen tot 250 m2 op de genoemde eenheidsprijs een toeslag voor omstelkosten
gerekend van € 795,00.
♦ Voor hulpstukken bij orders van stenen worden geen omstelkosten berekend en geldt een minimale bestelhoeveelheid van 2
pakken. Voor nabestellingen van hulpstukken worden wel omstel kosten gerekend.
♦ Voor tegels en halve tegels wordt bij bestellingen of nabestellingen tot 500 m2 op de genoemde eenheidsprijs een toeslag voor
omstelkosten gerekend van € 795,00.
Voor tegels en halve tegels geldt bovendien een minimale bestelhoeveelheid van 250 m2.
Verpakking
De in de prijslijst vermelde producten worden standaard geleverd in volle pakken.Sommige producten kunnen tegen meerprijs worden
geleverd in onvolledige (per laag) pakken, in dit geval wordt dit onder de productgroep vermeld.
Retourpallets en stophouten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
Enkele producten worden standaard geleverd op retour- of wegwerp pallets, in voorkomende gevallen is dit in de prijslijst vermeld.
-.-.-.-

