BRUIL BETON & MIX AANVULLENDE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR BULKLEVERINGEN
Afroep
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Alle leveringen geschieden met volle vrachten van 22 ton door middel van een plaatsing, ruiling of vulling, met uitzondering van afwijkende
samenstellingen en/of gekleurde producten.
Minimale afname bedraagt 15 ton per werk per silo. Bij afname van minder dan 15 ton wordt er 15 ton mortel in rekening gebracht.
De silo wordt ter beschikking gesteld inclusief menger, schakelkast, verloopstekker en waterslang van ca. 2 meter.
Bij aanvang van het werk 3 werkdagen. Bij nabestelling (inblazen), mits voor 12.00 uur besteld, 1 werkdag. Bij nabestelling in ruilsilo 3 werkdagen,
mits voor 12.00 uur besteld. Bij verplaatsing 3 werkdagen, mits voor 12.00 uur gemeld.
Het installeren, in bedrijf stellen en instrueren van het bedienend personeel zal BRUIL op verzoek bij aanvang van het werk éénmalig door één van
haar medewerkers laten uitvoeren.

Leveren en/of verplaatsen
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Om de silo te kunnen plaatsen dient de afnemer voor een geschikte opstelplaats te zorgen. Deze plaats moet zo groot zijn, dat de te leveren silo
opgesteld kan worden zonder een eventueel al aanwezige silo te verplaatsen. Voor het afleveren, verplaatsen en/of vullen van de silo dient de
opstelplaats altijd via berijdbare wegen bereikbaar te zijn. Voor het vullen van de silo dient de bulkwagen binnen een afstand van 5 meter van de silo
te kunnen komen.
Door de afnemer moet de ondergrond zodanig voorbereid zijn dat de silo direct opgesteld kan worden, waarbij er speciaal op gelet dient te worden
dat de opstelplaats verhard, waterpas en vlak moet zijn, zodat de silo loodrecht kan staan.
De afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de stevige opstelling van de silo. Hij moet gedurende de standtijd, vooral na ongunstige
klimatologische omstandigheden (hevige regen, invallende dooi, etc.) goed letten op de loodrechte stand van de silo en indien noodzakelijk
voorzieningen treffen zodat de loodrechte stand gewaarborgd blijft. Alle normaal geldende veiligheidsvoorschriften blijven van toepassing.
De afnemer dient op de hoogte te zijn van de ligging van ondergrondse en geplande nieuwe leidingen en aan de hand hiervan de opstelplaats
zodanig te bepalen dat er geen kans op overlast of beschadiging van de leidingen bestaat. De afstand van de opstelplaats tot eventuele afgravingen
of hellingen dient minimaal de hoogte van helling plus één meter te bedragen. In verband met het gevaar voor afkalven is het opstellen van de silo
binnen de aangegeven afstand ten strengste verboden. De silo’s mogen zonder toestemming van BRUIL niet verplaatst worden, noch op het
bouwwerk zelf, noch naar andere bouwwerken.
BRUIL behoudt zich het recht voor om bij leveringen buiten een straal van 80 km rond de productielocatie in Apeldoorn extra transportkosten te
berekenen.
Indien het plaatsen, vullen, verplaatsen of retour halen op de bouwplaats langer duurt dan 45 minuten wordt een toeslag berekend van € 85,00 per
uur, of een gedeelte hiervan.
Indien de bestelde hoeveelheid niet volledig gelost kan worden dan zal toch de bestelde hoeveelheid in rekening worden gebracht. Dit geldt voor
afwijkende samenstellingen en/of gekleurde producten. Dit bedrag wordt verhoogd met € 75,00 om de extra vrachtkosten te compenseren.
U hebt recht op één sluitvracht, maar bij minder dan 15 ton afname wordt er een transporttoeslag berekend van € 16,00 per ontbrekende ton.
Een silo kan verplaatst worden, mits de inhoud niet meer dan 22 ton bedraagt. De kosten hiervoor zijn € 175,00. Indien dit gecombineerd wordt met
een plaatsing, vulling of een retourvracht kost het verplaatsen € 42,50. Bij vergeefse ritten wordt een toeslag berekend van € 175,00.

Retour silo
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Ca. 5 werkdagen na de eerste dag van afmelden. De installatie dient in goede staat geretourneerd te worden. Eventuele reparatiekosten en
ontbrekende onderdelen zullen bij de afnemer in rekening worden gebracht.
De silo dient bij retour halen altijd via berijdbare wegen bereikbaar te zijn en vrij te staan van enige obstakels. Bij vergeefse ritten wordt een toeslag
berekend van € 175,00.
Resthoeveelheden van meer dan 1 ton worden gecrediteerd, minus handlingskosten van € 16,00 per ton. Dit echter met inachtname van de
minimumafname van 15 ton zoals genoemd bij afroep punt 2. Echter over resthoeveelheden boven de 22 ton wordt een overbeladingstoeslag van
€ 30,00 per ton in rekening gebracht. Resthoeveelheden ouder dan 4 maanden worden niet gecrediteerd.
Bij afname van minder dan 20 ton van afwijkende samenstellingen en/of gekleurde producten die niet worden gecrediteerd
wordt een ondervracht toeslag (over de niet afgenomen tonnen) berekend van € 42,50 per ton.
Resthoeveelheden van afwijkende samenstellingen en/of gekleurde producten worden niet gecrediteerd.

Equipment
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De toeslag voor een watervat en pomp bij te lage waterdruk op reguliere wateraansluiting bedraagt € 95,00.
De toeslag voor een D 100 worm bedraagt € 11,00 per werkdag. Een schuine worm kost € 12,50 per werkdag.
Voor alle naleveringen op locatie berekenen wij u voorrijkosten van € 125,00.

Service & Storing
1.
2.

3.

Tussentijdse reparaties die niet het gevolg zijn van normale slijtage zullen aan de afnemer in rekening worden gebracht voor € 125,00 per
gebeurtenis. Neemt de reparatie meer dan 30 minuten in beslag dan wordt er € 50,00 per uur of een gedeelte hiervan in rekening gebracht.
De afnemer is aansprakelijk voor alle defecten en beschadigingen, ontstaan door moedwil of ondeskundige behandeling. De afnemer is
aansprakelijk voor alle vermissingen. Gevolgschade door stilstand kan niet op BRUIL verhaald worden. De afnemer dient schade(s) aan- of slechte
werking van silo of schakelkast direct schriftelijk aan BRUIL te melden.
Indien de natte wormbuis van de silo niet schoon retour komt, brengen wij € 150,00 schoonmaakkosten in rekening.

Doorstroming
1.

De prijzen zijn gebaseerd op een doorstroming van 1 ton per silo per werkdag. Bij een lagere doorstroming wordt u € 12,50 huur per werkdag per
silo berekend. Onder een werkdag wordt verstaan elke kalenderdag met uitzondering van zaterdag, zondag, erkende landelijke feestdagen en
zomer- (15 dagen) en wintersluiting (10 dagen). Op dagen met weerfase 4, 5 en 6 zal geen huur in rekening worden gebracht.

Overige
1.

De silo’s mogen slechts met door BRUIL aangeleverde producten gevuld worden. Bij overtreding van deze voorwaarde is BRUIL gerechtigd de silo
direct op kosten van de afnemer terug te halen. Bij het niet naleven van bovengenoemde voorwaarden zal BRUIL bij eventuele schade(s) de
daaraan verbonden kosten bij de afnemer in rekening brengen.

2.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Op al onze offertes, bevestigingen en leveringen zijn van toepassing de bovenstaande aanvullende verkoop- en leveringsvoorwaarden en de algemene
verkoopvoorwaarden van Bruil beton & mix.
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