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1. Wijze van berekening : - per element 

- per lm ontwikkeld met een minimum van 1 m. 
- per m2 ontw.opp. - kleinst omschreven rechthoek (min. 0,50 m2) (alle afgewerkte vlakken worden aangerekend). 
 

2.   Onze offerte blijft 3 maanden geldig na offertedatum. 
 
3. Wapening en verankering : ons voorstel dient goedgekeurd te worden door de toezichthoudende ingenieur. Prijzen van thermische 

onderbrekingen zijn gebaseerd op een doorlopende bovenwapening in de vloerplaat, tenzij anders vermeld. 
 
4. Stapelen op de werf : de elementen dienen zodanig gestapeld te worden dat ze niet kunnen vervormen, geschonden of bevuild geraken. 
 
5. Leveringstermijnen : WORDEN IN OVERLEG BEPAALD. De normale aanvang van de productie gebeurt  4 weken na ontvangst van 

goedgekeurde werktekeningen en naargelang de bezettingsgraad van de productie. Eerste leveringen worden voorzien na een minimum 
termijn van 4 weken na fabricatieaanvang. Deze termijn kan variëren in functie van ons orderboek. Indien de klant deze termijn wil inkorten 
- en indien mogelijk - draagt hij de verantwoordelijkheid hiervan. Onze prijzen houden rekening met seriewerk in de stortvolgorde. Gelijke 
elementen worden na elkaar gestort. Afwijkingen aan deze volgorde worden aangerekend. 

 
6. Manipulatiehaken en/of andere hulpstukken in zichtvlakken wegwerken en naderhand opkuisen zijn niet ten onzen laste.  
 
7. Herstellingen en bijwerken welke buiten onze verantwoordelijkheid vallen (vervoer, afladen, plaatsingen) worden uitgevoerd door  
 de nv W.Michiels te Wetteren en aangerekend  aan :   - prestaties : 53,00 €/uur (vertrek en aankomst fabriek) 
        - verplaatsingskosten : 1,25 €/km. 
        - materialen : kostprijs + 15 % 
 Eventuele hoogwerker ten laste van de klant. 
 De herstellingen, ons toe te schrijven, vallen ten onze laste. 
 
8. Algemene schikkingen : 
 a) Uitzicht : op aanvraag van de klant wordt een monster ter goedkeuring voorgelegd. Het monster mag een klein verschil vertonen met de 

geleverde elementen. Bij gebruik van grijs cement voor glad beton kunnen kleurverschillen voorkomen. 
 b) Kwaliteit en toleranties : conform PTV 21-601, betonklasse C30/37. 
 c) Proeven : steeds ten laste van de klant. Tegenproeven zijn ten onzen laste. 
 d) Afwerking : de elementen worden volledig afgewerkt in onze werkhuizen. Geschonden of foutieve elementen worden steeds aanzien als 

aanvaard indien ze reeds geplaatst zijn, tenzij schriftelijke erkenning door Agref. Het reinigen der elementen na levering en/of montage is 
ten laste van de klant. Bijwerken of hermaken van geleverde elementen kan nooit aanleiding geven tot inhoudingen en boetes wegens 
vertraging. 

 e) Leveringstermijnen :  worden enkel ten titel van inlichting verstrekt. Zij kunnen nooit tegen ons aangewend worden als eis tot 
schadevergoeding bij laattijdige levering ! 

 f) Vervoer : voorzien per volle vracht. Voor partiële leveringen zal een minimumprijs toegepast worden. Leveringsuren worden bij 
benadering gegeven. Opmerkingen dienen vermeld te worden op de leveringsbon en voor akkoord ondertekend. Uitzonderlijk vervoer 
(breder dan 350cm) wordt aangerekend volgens afzonderlijke offerte. Paletten, latten en dergelijke, nodig voor verpakking, alsook 
manipulatiebenodigdheden, worden aangerekend en bij teruggave door de klant op ons adres, terugbetaald. Indien Agref ze dient terug te 
halen : forfaitaire kost van 250,00 € per afhaling. 

  Kilometerheffing wordt afzonderlijk gefactureerd en is ten laste van de klant. 
 g) Lossen : verzekerd door de klant - voorzien 1 uur. Supplementaire uren en wachturen worden gerekend aan 90,00 €/uur. 

h) Facturatie : 

De facturatie gebeurt als volgt : 10% bij de bestelling voor studiekosten 
  saldo naargelang de vordering van de leveringen. 

  De voorschotfactuur wordt verrekend bij de laatste levering. 
 i) Betaling : onze facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen datum factuur en dit zonder enige inhouding. 

De voorschotfactuur dient binnen de 10 dagen betaald te worden 
 j) Waarborgen en inhouding : wij aanvaarden geen inhoudingen. 
  Wij waarborgen onze producten en leveringen voor zover deze vakkundig geplaatst, gebruikt en onderhouden worden. 
 k) Klachten : schriftelijk in te dienen binnen de 8 dagen en nooit aanvaard na plaatsing. 
 l) Stabiliteit : blijft onder de verantwoordelijkheid van de toezichthoudende ingenieur. De door ons vooropgestelde afwijkingen worden 

hem ter goedkeuring voorgelegd. Het opmaken der stabiliteitsberekening is niet inbegrepen en moet ons gratis ter beschikking gesteld 
worden. 

 m) Tekeningen : 
  Opmeten, ontwerpen van details en stabiliteitsstudie zijn niet in onze prijzen voorzien. 

 Het opmaken van fabricatiefiches wordt door ons gratis uitgevoerd op basis van definitieve en duidelijk leesbare architectuur- en/of 
 stabiliteitsplannen. Deze fabricatiefiches worden ter goedkeuring aan de aannemer voorgelegd.  

Supplementair tekenwerk t.g.v. het doorgeven van verkeerde plannen en/of maten en herhaaldelijk aanbrengen van wijzigingen 
zijn niet ingegrepen. Elke bijkomende wijziging wordt aangerekend à rato van 3 % van het totale bedrag van de bestelling. 
Ingewikkelde 3D-tekeningen en studies worden eveneens afzonderlijk aangerekend.  
Bij annulatie van een bestelling worden de reeds uitgevoerde teken- en studiekosten aangerekend aan 20% van de bestelling 
met een minimum van 250 €. 

 n) Belangrijke opmerking :  
  Wij houden ons het recht voor, ingeval de financiële situatie van de klant op klaarblijkelijke wijze zou achteruitgaan, te eisen 
  dat nieuwe waarborgen en/of betalingsvoorwaarden zouden worden overeengekomen, niettegenstaande de overeengekomen  
  modaliteiten bij de bestelling. 
  De uitvoeringstermijn wordt automatisch geschorst tijdens de periode van onderhandeling. 


