VERKOOPVOORWAARDEN SLIMLINE BUILDINGS B.V.
Transport
Franco binnen Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden), ongelost en ongemonteerd.
Leveringen in volle vrachten van minimaal 27 ton en indien nodig 1 sluitvracht per project. De bouwplaats
dient vergunningsvrij te zijn en toegankelijk voor gebruikelijk transport. De opdrachtgever dient te zorgen
voor een berijdbare en verharde weg tot aan de losplaats. De losplaats dient voor het in te zetten
materieel bereik- en berijdbaar te zijn, rekening houdend met een maximale elementbreedte van 3.500
mm, gezien vanaf de dichtstbijzijnde afslag vanaf de rijksweg tot onder de loshaak. Dit geldt voor zowel
de aanvoer met geladen auto's als ook de afvoer met lege auto's. Laadadvies volgens opgave
productielocatie.
De maximaal in de prijs inbegrepen lostijd bedraagt 1,5 uur per vracht. Daarna geldt een
wachttijdregeling. Wachturen door bijvoorbeeld stagnatie en eventuele extra reistijd zullen (na overleg)
in urengeld à € 80,00 worden in rekening worden gebracht. De chauffeur kan niet verplicht worden
behulpzaam te zijn bij het lossen. De afgesproken aankomsttijden worden zoveel als mogelijk
nagestreefd maar kunnen in verband met onvoorziene situaties op de wegen niet worden gegarandeerd.
Eventuele wachturen als gevolg van vertraging bij het lossen en eventuele kosten voor niet
geretourneerd stophout die door de vervoerder in rekening worden gebracht worden doorbelast.
Levering, Inspectie, Acceptatie & Reclames
Bij aankomst op de bouwplaats dienen de producten op de wagen te worden geïnspecteerd door de
opdrachtgever. De opdrachtgever dient te tekenen op de vrachtbon voor goede ontvangst van de
producten. Het aan de kraan haken van een product geldt als levering en acceptatie van het element.
Eventuele reclames over de aangevoerde vloerelementen worden slechts dan geaccepteerd wanneer
deze vóór het aanhaken kenbaar worden gemaakt en op de vrachtbon worden aangetekend. Ook dient
opdrachtgever reclames direct schriftelijk te melden aan Slimline Buildings B.V. via e-mail
(info@slimlinebuildings.com). Zodra een deellevering volgens het overeengekomen termijnschema
heeft plaatsgevonden, zal opdrachtgever onverwijld (en uiterlijk binnen 3 werkdagen) een getekende
termijnbon aan Slimline Buildings B.V. verstrekken. Indien opdrachtgever daartoe niet overgaat, is
Slimline Buildings B.V. niettemin bevoegd te factureren voor het geleverde.
Hijsmiddelen
De opdrachtgever dient te zorgen voor geschikt (mechanisch) hijsmaterieel en voldoende hulpmiddelen
(bijvoorbeeld balkklemmen of hijsbalken) te voorzien. Kraanhuur en hulpverlening van 2 man bij het
lossen onder regie en verantwoording van de opdrachtgever.
Eventueel door Slimline Buildings B.V. ter beschikking gestelde hijsmiddelen gaan na het lossen direct
op de wagen retour. Als de opdrachtgever hijsmiddelen op de bouwplaats wenst te bewaren wordt de
pakbon, waarop de aantallen en vervangingswaardes staan vermeld, afgetekend door de uitvoerder. In
dat geval worden de hijsmiddelen na het lossen van de laatste lading en na aftekening van het
retourformulier meegegeven aan de chauffeur. Ontbrekende of onherstelbaar beschadigde
hijsmiddelen worden in rekening gebracht.
Mocht het noodzakelijk zijn om de geleverde vloerelementen tijdelijk op te slaan, dan dient de
opdrachtgever dat te doen met inachtneming van de aangeleverde aandachtspunten voor opslag.

Montagematerialen
Indien van toepassing worden alle voor het project benodigde montagematerialen voor aanvang van of
gelijktijdig met de eerste levering geleverd op de bouwplaats.
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Na levering is de aannemer verantwoordelijk voor het beheer van deze materialen. Als aanvullende
materialen moeten worden geleverd, worden die in rekening gebracht.
Betalingscondities
Betaalmodaliteiten gelden volgens offerte. Termijnen bij levering worden op basis van opdrachtprijs naar
rato van het aantal geleverde constructieve vloerelementen berekend, waarbij uitsluitend in de laatste
termijn een verrekening zal plaatsvinden met de eerdere termijnen. Verrekening en/of opschorting van
(betalings)verplichtingen op leveringstermijnen door de opdrachtgever wordt nadrukkelijk uitgesloten.
Volledige naar rato-termijnen worden gefactureerd op het moment van levering van de constructieve
vloerelementen, ook wanneer niet-constructieve delen op een later moment worden afgeroepen.
Betalingen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden. Afwijkende betalingsregelingen
dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.
Kredietverzekering
Slimline Buildings B.V. heeft haar debiteurenbestand ondergebracht in een kredietverzekering. De
aangeboden betaalmodaliteiten zijn slechts mogelijk na kredietgoedkeuring door de
verzekeringsmaatschappij en continuatie van de afgegeven limieten gedurende de looptijd van het
project. Mocht onverhoopt op enig moment geen of onvoldoende dekking worden verkregen voor de
opdrachtgever, dan zal Slimline Buildings B.V. in overeenstemming met artikel 19.3 van de Algemene
Voorwaarden voor de Levering van Betonproducten nadere zekerheden verlangen alvorens tot
productie of levering kan worden overgaan.
Aansprakelijkheid
Voor vertraging en/of schade die ontstaat als gevolg van het niet nakomen van de projectplanning,
betalingsafspraken en/of de overeengekomen aanvang en periode van leveren is opdrachtgever
aansprakelijk. Indien opdrachtgever de leveranties niet afroept en in ontvangst neemt na het verstrijken
van de overeengekomen leveringstermijn is opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende
schade. De aansprakelijkheid van Slimline Buildings B.V. is beperkt tot een maximum van € 50.000,=.
Aansprakelijkheid voor gevolgschades is daarbij expliciet uitgesloten. Indien door overmacht of als
gevolg van op klantverzoeken aangebrachte wijzigingen een overschrijding van de leveringstijd ontstaat,
heeft Slimline Buildings B.V. recht op termijnverlenging.
CAR-verzekering
De leveringen op en nabij de bouwplaats dient opdrachtgever mee te verzekeren in haar
constructieverzekering (CAR). De voorwaarden van deze polis dienen door opdrachtgever ter inzage te
worden aangeboden aan Slimline Buildings B.V.
Hierbij wordt aangetekend dat opdrachtgever Slimline Buildings B.V. in dit verband steeds als
(mee-)verzekerde aannemer, adviseur en/of onderaannemer in de zin van art. 1649, boek 7A, BW zal
aanmerken. Het maximale eigen risico bedraagt € 5.000,=.
Algemene Voorwaarden
Op alle offertes en opdrachten van Slimline Buildings B.V. zijn haar Algemene Voorwaarden van
toepassing, alsmede de Algemene Voorwaarden voor de Levering van Betonproducten 2014, zoals
opgesteld door Bouwend Nederland en de BFBN. Een exemplaar van deze voorwaarden is beschikbaar
op www.slimlinebuildings.com. Indien de Algemene Voorwaarden van Slimline Buildings en deze
Verkoopvoorwaarden onderling strijdig zijn, prevaleren de Algemene Voorwaarden.
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