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Productkarakteristieken
De door ons aangeleverde tekeningen van het product of doorsnede
E info@anda-sc.nl
hiervan kan zijn bedoeld als indicatie
van de vorm. Van een tekening
W www.anda-sc.nl
Betaling
mag geen exacte maat of ronding worden afgeleid. ANDA kunstBetaling dient te geschieden binnen de afgesproken betaaltermijn
steen producten zijn tijdens het gietproces onderhevig aan krimp
zoals op de factuur vermeld staat. Vindt deze betaling niet plaats
maar ook aan plaatselijke uitzetting waardoor enige spanning in de
binnen de afgesproken termijn, dan is de koper na deze termijn de
vorm niet is te voorkomen. De vormvastheid is dus beperkt. Kleur
wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbekan per batch afwijken en is mede afhankelijk van de toegepaste
drag of een gedeelte daarvan, terwijl alsdan evenzo alle door ons
vulstoffen. Het uitharden van onze producten is een endothermisch
te maken buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de koper
proces waarbij altijd kleine luchtbellen kunnen ontstaan.
komen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het algemene gebruikelijke incassotarief, gehanteerd door Opdrachten
de orde van advocaten. Bij geplaatste opdrachten een bedrag ad Opdrachten dienen correct en helder te zijn, en indien nodig van
€ 25.000,- te bovengaand, is Anda Kunststeen B.V. gerechtigd om duidelijke tekeningen te worden voorzien. Voldoet een opdracht niet
nader te bepalen wijze in delen te leveren en in delen betaling te aan deze criteria, dan kan Anda Kunststeen B.V. de betreffende opverlangen, zulks onverminderd het recht van Anda Kunststeen B.V. dracht niet in productie nemen.
om bij dergelijke opdrachten sowieso een voorschot ter nadere verReclames
rekening te verlangen, ten belopen van 25% van de totale som.
Eventuele reclames dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk
Levering
aan Anda Kunststeen B.V. te worden medegedeeld. De vermeende
Levering der zaken geschiedt af fabriek. Elke andere vorm van gebrekkige dient binnen de zelfde termijn te worden geretourneerd,
transport geschiedt voor rekening en risico van de koper. Bij een bij gebreke waarvan elke door de wet toegekend opschortingsrecht
levering anders dan af fabriek is Anda Kunststeen B.V. slechts ver- komt te vervallen, en de koper dus gehouden zal worden de
plicht daar te leveren waar dit met het door ons gekozen vervoer- verschuldigde prijs te voldoen. Bij verwerking worden deze zaken
middel op normale wijze mogelijk is en de koper is verplicht om de als geaccepteerd beschouwd. Indien mocht blijken dat een gelezaken aldaar in ontvangst te nemen, het één en ander evenzo voor verde zaak daadwerkelijk gebreken mocht bevatten, dan zal de
rekening van de koper en, dienen droog te worden opgeslagen op geleverde zaak worden vervangen. Anda Kunststeen B.V. sluit aaneen vlakke, harde ondergrond.
sprakelijkheid voor vervolgschade uit. Hieronder wordt verstaan bijvoorbeeld beschadiging van stuc- of metselwerk als gevolg van het
Eigendomsvoorbehoud
verwijderen of herstellen van verwerkte zaken.
Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom, zolang
de koper niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft Aansprakelijkheid / overmacht
voldaan. Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade en/of gevolgnakomt hebben wij het recht na verstrijken van de betalings- termijn, schade in geval wij door overmacht of door omstandigheden die de
de geleverde zaken terug te nemen, onverminderd ons recht tot ver- normale gang van zaken in ons bedrijf belemmeren of tijdelijk dan
goeding van schade, waaronder bijvoorbeeld ook gederfde winst.
wel blijvend verhinderd zijn de overeenkomst na te komen, onverschillig of bedoelde omstandigheden al dan niet voorzien waren.
Speciaal Mallen.
Voor niet standaard mallen die op klantspecificatie worden aange- Prijzen, heffingen en belastingen
maakt gelden de volgende voorwaarde:
Indien na het afgeven van een aanbod of na het tot stand komen
1 betaling van de mal vooraf
andere lasten van overheidswege of verordeningen van de E.E.G. wor2 blijven eigendom van ANDA
den ingevoerd, of verhoogd, zullen de prijzen dien overeenkomstig
3 ANDA is niet gehouden om deze mallen langer dan 3 maanden worden gewijzigd waaronder ook wijzigingen van grondstofprijzen.
na uitlevering te bewaren.
Levering en risico / levertijd / offertes
Afmetingen
De door ons opgegeven levertijden en offertes, zijn steeds vrijblijvend.
Op de afmetingen is een maattolerantie van +/- 2 mm van toepassing.
Toepasselijk recht
Kleurverschillen
Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van
Hoewel het tot de productkenmerken behoort, streeft Anda Kunst- toepassing, geldend voor het koninkrijk in Europa. Van de bepalingen
steen B.V. ernaar kleurverschillen in het eindproduct zo veel mogelijk van deze algemene leverings- en betalings- voorwaarden kan slechts
te beperken. Kleurverschillen kunnen echter nooit reden tot afkeuring schriftelijk bij overeenkomst worden afgeweken. Leverings- en bevan het eindproduct zijn.
talings- voorwaarden van haar contractpartijen worden uitgesloten.
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