Algemene Voorwaarden Gevelstenen en Straatstenen - 2019

Prijzen gevelstenen en straatstenen
De genoemde prijzen zijn adviesprijzen , in euro, per duizend stenen, exclusief BTW Af fabriek van
herkomst in Nederland en Duitsland.
De gevelstenen van fabrieken uit Spanje en Denemarken alsook Frankrijk kunnen afgehaald
worden op ons Depot in Terhagen.

Terugname:

Afgehaalde goederen worden niet teruggenomen.
Stenen één maal geleverd en aanvaard worden niet meer teruggenomen.

Onvolledige pallet

Voor elke onvolledige pallet wordt er een supplement aangerekend van €50 per pallet.

1.Bestelling van de stenen
Daar "gebakken aarde" producten vervaardigd worden uit "natuurlijke" grondstoffen zijn lichte
kleur- en maatvariaties tussen opeenvolgende producties binnen één steensoort mogelijk. Opdat
deze variaties in het metselwerk geen aanleiding zouden geven tot aftekenende "kleurvlakken" of
problemen met de maatvoering, moet men erover waken dat bij aanvang van het werk de totale
benodigde hoeveelheid stenen op de werf aanwezig is. De totale benodigde hoeveelheid stenen
dient dus in één maal besteld en afgeroepen te worden, zodat de nodige reservaties uit dezelfde
productiebatch tijdig kunnen georganiseerd worden. Voor héél grote werken dienen specifieke
afspraken gemaakt te worden tussen de opdrachtgever en de betreffende fabriek.

2. Opslag van de pakken
Indien u mooi en kwalitatief gevelmetselwerk wenst na te streven, is de eerste taak het deftig en
gestructureerd opslaan van de geleverde stenen. De pakken worden geplaatst op een droge
ondergrond, zo nodig bijkomend beschermd tegen regen, opstijgend vocht en opspattend vuil.

3. Aanvang der werken
•
•

•

•

Alvorens de werken aan te vangen: de levering visueel controleren en beoordelen!
Eventuele tekortkomingen of niet-conformiteiten dienen onmiddellijk te worden gemeld!
Stenen goed mengen! Teneinde een optimale menging te bekomen van de stenen, worden
zij gelijktijdig verwerkt uit minstens 5 verschillende pakken, weggenomen in diagonale
richting. Bij eventuele nabestelling of bij meerdere leveringen dienen ook telkens
voldoende paletten van de vorige levering met de volgende levering verwerkt te worden.
Voor het uitmeten van de lengte- en hoogtematen worden stenen genomen uit de pakken
die effectief zullen verwerkt worden. Er mag dus niet gerekend worden met de fabricage
streefmaten van de technische fiches, noch met theoretische afmetingen, noch met
afmetingen van geleverde monsters uit een andere partij.
De meeste gevelstenen moeten vòòr het vermetselen niet bevochtigd worden. Normaal tot
sterk-zuigende handvormstenen kunnen 12 u voor het vermetselen lichtjes bevochtigd
worden.

4. Tijdens de werken
•
•

Bij aanhoudende droogte en warm weer wordt het ‘verse’ metselwerk lichtjes
bevochtigd door verneveling om te snelle uitdroging van de mortel te voorkomen.
Vers metselwerk is het kwetsbaarst tijdens en juist na zijn voltooiing. Wil men zowel de
stabiliteit als de esthetische kwaliteit van het gepresteerde werk optimaliseren dan zijn een

•

•

aantal beschermende ingrepen ten zeerste aan te bevelen zoals: de nodige voorzorgen
nemen tegen normaal te voorziene schokken.
Bij regen of sneeuw moet men de bovenzijde en de bovenste lagen van het vers
metselwerk over een hoogte van minstens 60 cm beschermen (wel ventilatie toelaten) om
vochtinfiltraties, die kunnen leiden tot verzadiging van het metselwerk, te voorkomen.
Aldus kunnen uitlogings- en uitbloeiingsfenomenen voorkomen of sterk gereduceerd
worden.
Bij vriesweer het vers metselwerk beschermen met isolerende matten om vorstschade van
de mortel te voorkomen.

5. Betaling
- BNP Paris Bas Fortis : 293-0385232-03.
Iban : BE 21 2930 3852 3203 – SWIFT : GEBABEBB
- ING : 320-0094255-41.
Iban : BE 88 3200 0942 5541 – SWIFT : BBRUBEBB
- Bank v. Breda: 645-1970439-16
Iban: BE 72 6451 9704 3916 – SWIFT:JVBABE22
Onze standaard-betalingsvoorwaarden zijn: - 30 dagen na factuurdatum.

Uiterlijk

Uiterst geringe kleurnuancering is inherent aan keramische producten.
Voor een mooie gevel verdient het daarom aanbeveling gevelstenen uit minimum 5 pallets te
mengen.
Kleine onvolkomenheden op het zichtvlak, die het gevolg zijn van de productiewijze, de aard van
het
keramisch materiaal en het laden en lossen en verhandelen van het product, zijn toelaatbaar.

Openingstijden depot :
Nieuwstraat 50 te 2840 Rumst/Terhagen
Ma – Di – Wo – Do : Van 8 u - 17u.
Op Vrijdag van 8 u – 14u
Tel : 03/239.99.99
Binnendienst : Els De Ridder en Anthony Rombouts

E-Mail

info@heylenceramics.be

Website

www.heylenceramics.be

Maatschappelijke

zetel :

Heylen Ceramics N.V. - Floraliënlaan 4 , 2600 Berchem

Laadplaats : Nieuwstraat 50 te 2840 Rumst.
BTW : BE 462.626.35

