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OFFERTE - UITGANGSPUNTEN ALGEMEEN
- De algemene leveringsvoorwaarden van Nedabo B.V. en de UAV2012 zijn van toepassing, waarbij de algemene
voorwaarden van Nedabo B.V. prevaleren. Wij wijzen nadrukkelijk de algemene voorwaarden van de opdrachtgever van
de hand.
- Deze aanbieding wordt u gedaan onder het voorbehoud van uw kredietwaardigheid. Wanneer, naar ons oordeel, uw
kredietwaardigheid onvoldoende is, zullen wij van u een betalingsgarantie vragen in, bijvoorbeeld, de vorm van een
bankgarantie, vooruitbetaling of anderszins.
- Alle genoemde prijzen zijn exclusief de verschuldigde BTW conform het Nederlands BTW tarief.
- Indien de levering in het buitenland plaatsvindt en u beschikt over een buitenlands BTW nummer, factureren wij met 0%
BTW (Intra communautaire levering).
- Betaling van de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders besproken en vastgelegd.
- De gestanddoening van deze offerte is 14 dagen na offertedatum, tenzij anders vermeld.
- Na akkoord van de offerte zal in overleg een uiterlijk levermoment worden vastgesteld i.v.m. opslag en

prijsverhogingen. Indien producten langer blijven staan dan het afgesproken levermoment wordt er een
opslag en-/of prijsverhoging doorberekend.
-

De offerte is gebaseerd op ongedeelde opdracht van de levering.
Alle leveringen zijn franco geleverd op genoemde locatie, gelost langs de verharde weg.
Assistentie is verreist voor aanwijzing losplaats en accordering van de vrachtbrief.
De standaard lostijd per vracht is 30 minuten, wachtkosten worden in rekening gebracht à € 75,00 per uur.
Legwerk vanaf de vrachtwagen is niet meegenomen in de aanbieding tenzij vermeld in de offerte.
U stelt het terrein ter beschikking, goed begaanbaar en bereikbaar, vrij van verontreinigingen en obstakels.
In sommige steden geldt regelgeving omtrent zwaar verkeer, hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening
van de opdrachtgever. De levering wordt franco buiten de zone zwaar verkeer gelost.
Alle benodigde (transport)vergunningen worden door de opdrachtgever verzorgd.
Paselementen en/of maatwerk zijn uitgesloten in deze offerte, tenzij expliciet vermeld in offerte.
Voor deze aanbieding geldt, levertijd onder voorbehoud van voorraad.
De opdrachtgever is bekend met de ondergrond en leg- en stapelvoorschriften van Nedabo B.V., zie bijlage.

UITGANGSPUNTEN - LEGWERKZAAMHEDEN
- Aanvang uit te voeren werkzaamheden in gezamenlijk overleg.
- De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in één, aaneengesloten fase tenzij anders aangegeven.
- Het uitzetwerk wordt door de opdrachtgever verzorgd, de opdrachtgever stelt tevens het gehele bestek en de benodigde
tekeningen ter beschikking, danwel verzorgt aanwijzing ter plaatse.
- Uitgaande van een rechthoekig oppervlak met een minimale werkbreedte van 3 m’.
- Binnen het werkterrein komen maximaal 2 verschillende afschotten voor, tenzij anders afgesproken.
- De opdrachtgever vrijwaart de aannemer tegen de financiële gevolgen, aanspraken hoe ook genaamd, welke direct
mochten voortvloeien uit de aanwezigheid in de af te voeren grond c.q. materialen van stoffen/verontreinigingen, welke
schadelijk (kunnen) zijn voor het milieu en/of de volksgezondheid danwel vallen onder het begrip chemische afvalstoffen.
- De opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor de gerealiseerde werkzaamheden en dient aanwezig te zijn voor
de eindcontrole en het accorderen van de opleverbon.
UITGANGSPUNTEN - HUUR
- De gemaakte kosten voor het transport en/of aanbrengen worden direct na aanvoer in rekening gebracht, de huurkosten
zullen per 4 weken vooraf worden berekend, na afvoer van de betonelementen zullen de transport en/of verwijderkosten
in rekening gebracht worden.
- Op verhuurde betonelementen mag niet afgestempeld worden en dient puntbelasting voorkomen te worden, tenzij anders
vermeld in de offerte.
- Bij schade/manco aan verhuurde betonelementen heeft Nedabo B.V. het recht om de marktwaarde van de
betonelementen in rekening te brengen. Alle betonelementen (ook de beschadigde) blijven eigendom van Nedabo B.V.

Pagina 1 van 2

Op al onze producten, diensten en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke u vindt op onze website.

Nedabo B.V. | Dorpsstraat 1 | 6991 HD Rheden | T 026-4955366 | info@nedabo.nl | www.nedabo.nl
Kvk nr.: 57100241 | BTW nr.: NL8524.38.059.B.01 | IBAN nr.: NL81 RABO 0180567977 | Swift nr.: RABO NL 2 U

nedabobv
specialist in prefab betonelementen

UITGANGSPUNTEN - WERKZAAMHEDEN MET VRACHTWAGEN
- Voor het uitvoeren van werkzaamheden met onze vrachtwagen dient u vroegtijdig contact op te nemen met de planning
om e.e.a. af te stemmen.
- Onze vrachtwagens reiken met de kraan maximaal 4 m¹ vanuit de vrachtwagen.
- De opdrachtgever stelt tenminste één medewerker ter beschikking die assistentie verleent bij de werkzaamheden die
verricht dienen te worden.
- Voor het uitvoeren van werkzaamheden met de vrachtwagen brengen wij € 75,00 per uur in rekening o.b.v. nacalculatie
met een minimum van 1 uur.
- De opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor de gerealiseerde werkzaamheden en dient aanwezig te zijn voor
de eindcontrole en het accorderen van de pakbon.
UITGANGSPUNTEN - BETONBLOKKEN
- Het stapelen van betonblokken direct vanaf de vrachtwagen op aanwijzing van de opdrachtgever.
- De ondergrond waarop de betonblokken geplaatst worden dient vlak en stabiel te zijn.
- De betonblokken dienen in verband gestapeld te worden.
- De maximale stapelhoogte vanaf de vrachtwagen is 3 meter tenzij anders besproken.
- De opdrachtgever is in bezit van benodigde tekeningen, constructieberekeningen en eventuele vergunningen.
- Gevolgen door onjuist gebruik of door afwijkingen van bovenstaande uitgangspunten zijn voor de verantwoordelijkheid van
de opdrachtgever.
UITGANGSPUNTEN - GEBRUIKTE BETONELEMENTEN
- Kwaliteitsklasse GA = heel en onbeschadigde betonelementen
- Kwaliteitsklasse GB = licht beschadigde rand en/of een enkele scheur/beschadiging aan betonelementen.
IN DE BIJLAGE OF TE DOWNLOADEN OP ONZE WEBSITE WWW.NEDABO.NL
- Algemene leveringsvoorwaarden Nedabo B.V.
- Ondergrond en leg- en stapelvoorschriften Nedabo B.V.
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