Aanvullende leveringsvoorwaarden
Art. 1

Artikelen die door v.d. Bosch Beton b.v. op speciaal verzoek van de klant geproduceerd of ingekocht zijn kunnen
niet geretourneerd worden en dienen altijd te worden afgenomen. Het verdient dan ook aanbeveling om uw
bestellingen op de juiste hoeveelheden en specificaties te controleren. Uitzondering hierop vormen producten of
diensten welke redelijkerwijs niet aan gestelde kwaliteitsnormen voldoen.

Art. 2

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. Deze producten worden tegen 50 procent van de waarde
gecrediteerd.

Art. 3

In geval van deelleveringen (minder dan 30 ton) en/of extra losadressen bedragen de minimale extra vrachtkosten
€ 65 per deellevering respectievelijk per extra losadres (mits gecombineerd kan worden met andere leveringen).
Eventuele kosten voor een sluitvracht is ter beoordeling van onze expeditie en is afhankelijk van gewenste
leverdatum, afstand en hoeveelheid.

Art. 4

Bestellingen opgegeven voor 11.00 uur worden de volgende dag geleverd, mits voorradig en mits het gaat om
volle vrachten. Uitzondering hierop vormen omstandigheden welke buiten de risicosfeer van v.d. Bosch Beton b.v.
liggen. In het geval van deelvrachten is levertijd afhankelijk van de combinatiemogelijkheden die v.d. Bosch Beton
b.v. heeft.

Art. 5

Levertijden zijn altijd mede afhankelijk van het door u op te geven afroepschema.

Art. 6

In geval van franco levering hanteren wij een lostijd van gemiddeld 30 minuten. Bij wachttijden en/of het uitventen
van materialen worden er € 85 kosten per extra uur in rekening gebracht.

Art. 7

Kleurverschillen in de diverse bestratingsmaterialen die v.d. Bosch Beton b.v. levert 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
door v.d. Bosch Beton b.v. van vergoeding van enige schade, hoe ook genaamd. Ook is een fotografische
weergave van de producten in documentatie van v.d. Bosch Beton b.v. niet bindend voor de uiteindelijke
kleurstelling.

Art. 8

Bij betonstraatstenen zonder deklaag is de kans op roestvorming, bijvoorbeeld als gevolg van pyriet, groter dan bij
betonstraatstenen met een deklaag. V.d. Bosch Beton b.v. is hiervoor dan ook niet aansprakelijk en adviseert om dit
probleem te voorkomen, de toepassing van een betonstraatsteen met deklaag.

Art. 9

Reclames over schades, ontstaan door af te wijken van onze verwerkingsadviezen, worden niet in behandeling
genomen.

Art. 10

Reclamaties welke voortvloeien uit leveringen van aannemers/handelaren aan particulieren worden niet in
behandeling genomen.

Art. 11

Statiegeldpallets door v.d. Bosch Beton geleverd worden alleen retour genomen wanneer deze onbeschadigd zijn,
netjes opgestapeld volgens stapelvoorbeeld (zie website), schoon klaar liggen langs een verharde weg en te laden
zijn door de chauffeur. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van overige verpakkingsmaterialen
zoals omsnoeringsband, folie en latjes.

Art. 12

v.d. Bosch Beton aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het onjuist uittrekken van bestekken of tekeningen, waarop
een offerte of opdracht gebaseerd zou kunnen zijn.

Art. 13

Het leveringsgebied van v.d. Bosch Beton b.v. omvat standaard geheel Nederland, met uitzondering van Zeeland,
de Zuid-Hollandse eilanden, de Waddeneilanden en Limburg ten zuiden van de lijn Weert-Venlo. Voor deze
gebieden geldt: levering en prijzen op aanvraag.

Art. 14

Ingeval van strijdigheid van deze Aanvullende Leveringsvoorwaarden met andere door ons gebruikte Algemene
Voorwaarden, prevaleren deze Aanvullende Leveringsvoorwaarden.

Art. 15

Deze voorwaarden werden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede. Op deze aanvullende
leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
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Op alle rechtbetrekkingen van v.d. Bosch Beton b.v. zijn de Algemene Voorwaarden van Bouwend Nederland en de BFBN van toepassing.
Deze voorwaarden zullen wij op aanvraag kosteloos toezenden.

