Ind.Zone-A117,Nieuwland 4C-3200 AARSCHOT

openingsuren: Alleen op afspraak, stel gerust iets concreets
voor: we proberen ons aan te passen tussen onze werkuren
van 9,30 uur tot 17,00 uur
en op
zaterdag van 11 uur tot 12,00 uur

Prijslijst geldig vanaf 1 augustus 2013
PRIJSLIJST
1 Bindmiddelen en pleisters Leem; kalk, trasscement; silikaat
2 2.1 basispleisters
3 HARDE ISOLATIEPLATEN, ONDERDAKPLATEN, Platen ed.
3.1 dak-. wand- en vloeropbouw
3.2 afbouwplaten

gezonder dan andere gipsplaten
fermacell greenline en badkamerkwaliteit

4
5
6
7

Bouwpapier: stof-lucht-wind-regendichting
Flexibele Isolatie
Plato FSC Thermisch gemodificeerd hout Plato
Onbehandeld hout
7.1

plankenvloeren

7.2

planchetten en schrootjes

7.3

massieve plinten

7.4

onbehandeld hout voor buiten

7.5

FSC-gelabeld constructiehout

7.6

kastanje tuinafsluitingen, palen en poortjes

8 Beschermings- en afwerkingsproducten
8.1 houtimpregnering
8.2 houtgronderingen

eindereeks

8.3 harsoliën
8.4 vernissen
8.5 houtbeitsen

eindereeks

8.6 Muurverven
8.7 lakken

eindereeks
eindereeks

eindereeks

gezond bouwen

8.8 wandverven

9 Allerlei
10 Sisaltapijt
11 Huurprijzen machines en verkoopprijzen toebehoren
13
14
15
16

Claytec leemproducten
Pleistersystemen en toebehoren
Masonite
Bellite

3
3
4
4
5
6
7
8
9
10
10
10
10
10
10
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
15
16 t.e.m. 17
18
18
18

De vermelde prijzen zijn de kleinhandelsprijzen. In functie van hoeveelheden en van de hoedanigheid van de
aankoper kunnen desgevallend kortingen worden gegeven. Aarzel niet om ons te contacteren voor een advies, een
verduidelijking of een offerte. Levering op de werf is mogelijk aan extra voordelige voorwaarden in functie van
hoeveelheid en afstand. Deze prijslijst vervangt alle voorgaande. Ze werd met de meeste zorg opgesteld, doch is
louter indicatief. De prijzen zijn slechts bindend na orderbevestiging van onzentwege. De producten aangeduid met
een * zijn niet steeds voorradig. De andere producten zijn normaal uit voorrraad leverbaar. De aangegeven
rendementen zijn louter indicatief aangezien het reële verbruik erg afhankelijk is van de ondergrond en
verwerkingsomstandigheden. Verkoopsvoorwaarden : zie ommezijde
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BETALINGEN / PAIEMENTS
1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij afhaling te Aarschot, per overschrijving of ten laatste bij levering.
Toutes nos factures et marchandises sont payables au comptant à Aarschot .
2. Iedere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mede van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest te betalen van 1,5 % per maand, en zulks
onverminderd eventuele schadevergoeding.
Chaque retard dans le paiement entraîne pour l'acheteur l'obligation de plein droit et sans mise en demeure de payer un intérêt de 1,5 % par mois outre les dommages éventuels .
3. Bij wanbetaling zal het bedrag der factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 20% met een minimum van 62.00 € onverminderd
de gerechts- en uitvoeringskosten, en dit na ingebrekestelling per aangetekend schrijven.
En cas de non paiement à l'échéance et après envoi d'une mise en demeure recommandée le montant de la facture sera majoré de 20 % à titre de pénalité avec un minimum de 62.00€,
sans diminuer en rien les frais de justice et d'exécution.
4.De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de betaling niet volledig werd uitgevoerd.
Le vendeur demeure propriétaire des marchandises jusqu'au paiement intégral de leur prix.
5.Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, van de koper de geschikte waarborgen
voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Ingeval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.
Si le crédit d’un acheteur change malheureusement, on réserve le droit, même si un part des matériaux est déjà transporté, d’exiger de la part de l’acheteur les garantis propres
pour l’exécution correcte de l’engagement pris. Si les garantis ne sont pas suffisants pour nous, nous avons le droit d’annuler un part ou le tout commande.
6. Alleen de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd.
En cas de contestions, les tribunaux de Leuven seront, seuls, compétents.
7. De niet- betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Le non-paiement d’un simple facture fait que tous les saldos de toutes autres factures peuvent être exigées immédiatement

LEVERINGEN / LIVRAISONS
8. Alle klachten dienen ons overgemaakt per aangetekend schrijven binnen de 72 uur na levering.
Toute réclamation doit nous parvenir par lettre recommandée dans un délai de 72 heures à dater de la livraison.
9 . Te late levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
Les livraisons tardives ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts .
10.De orders worden uitgevoerd tegen de prijzen die op de dag van levering van kracht zijn.
Nos offres sont faites sans engagement .
11. Alle onverwachte gevallen en gevallen van overmacht blijven ten onze gunste.
Aucune indemnité ne peut être réclamée à titre de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.
12. Onze leveringen in België gebeuren steeds tegen betaling tenzij anders vermeld.
Toutes nos livraisons en Belgique sont à payer si pas marqué autrement.
13. Alle goederen worden op waarborgpaletten aangeboden.
Tous les marchandises sont délivrés sur des palettes cautionnées.
14. In geval van leveringen door Ecobouw of een derde partij wordt steeds verondersteld dat het lossen door uw zorgen wordt uitgevoerd. Een levering aan huis is tot op de straatstoep voorzien.
En cas de livraisons par Ecobouw ou un transporteur externe les soins de déchargement sont pour vous. Une livraison sur chantier est prévu jus-ce qu’au troittoir
15. Goederen die niet betaald werden bij bestelling voor levering te Aarschot, dienen ten laatste met gepaste munt aan de chauffeur overgemaakt te worden vóór het lossen van de vracht.
Naderhandse betalingen worden verhoogd met 10 %.
Les marchandises, pas encore payés au moment de la commande à Aarschot, doivent être payés contant au chauffeur avant de commencer avec déchargement. Paiements tardifs seront
augmentés avec 10 %.
16.Het is de verantwoordelijkheid van de klant de benodigde hoeveelheden vast te stellen;
C’est la responsabilité du client de calculer les besoins de materiaux.
17. algemene voorwaarden : binnen de 6 weken na factuurdatum en aan toegepaste verkoopprijs –10% extra korting
conditions générales : endéans 6 semaines après date de facturation et au prix appliqué moins 10% remise extra
17b.Worden niet teruggenomen :beschadigde materialen, beschadigde of geopende verpakkingen / begonnen rollen, bindmiddelen en pleisters, hout behalve verpakte zeeden,
behangpapier, electrisch materiaal, speciaal bestelde materialen, hoeveelheden of verpakkingen.
Pas repris : matériaux endommagés, emballages endommagés ou ouverts, rouleuaux non-complets, liants et enduits, bois (sauf pin de landes emballé), papier peint, électro,
marchandises, quantités ou emballages spécialement commandées
Elke geplatoniseerd (thermisch behandeld) hout - dat wij stockeren op onze terreinen alsook elk constructiehout uit grenenhout – komt uit duurzaam beheerd bos en is onafhankelijk
gecertificeerd volgens de richtlijnen van FSC.
Tout bois platonisé et bois constructive en sapin provient d’une forêt bien gerée,certifiée par un organisme independent et en accord avec les lois du FSC.

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande. Ze werd met de meeste zorg opgesteld, doch is louter indicatief. Prijzen zijn slechts bindend na orderbevestiging van onzentwegen.
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