
 

 

ALGEMENE BEPALINGEN: 

 

Offerte: 

 Producten, materialen, materieel en diensten welke niet in deze offerte vermeld zijn, zijn ook niet 

in de genoemde prijsstelling opgenomen. Offerte kan afwijken van bestek. 

 Een offerte blijft geldig gedurende 28 dagen na offertedatum. 

 Tenzij anders omschreven is deze offerte gebaseerd op een ongedeelde opdracht welke in een 

ononderbroken productiestroom kan worden gefabriceerd. 

 Offerte is exclusief alle in te storten onderdelen tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 

 Eventueel genoemde meerprijzen zijn niet verwerkt in de eenheids- en/of totaalprijs. 

 Tekenwerk is bij de offerte inbegrepen, inclusief twee controlerondes. Mochten er tijdens het 

tekenwerk grote afwijkingen worden geconstateerd, dan zullen deze tegen uurtarief (€ 60,00 excl. 

BTW) worden verwerkt. Het opgeven van niet juiste gegevens kan meerwerk en uitloop van de 

geplande levertijd tot gevolg hebben. 

 MBS wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van genoemde algemene inkoop- en 

ondernemingsvoorwaarden van u af. 

 

Engineering: 

 De tekeningen dienen nauwkeurig gecontroleerd te worden door de opdrachtgever. Na 

goedkeuring op de definitieve tekeningen is MBS niet aansprakelijk te stellen voor eventuele 

fouten die zijn ontstaan door onzorgvuldige controle van de tekeningen. 

 Bij retourzending van gecontroleerd teken- en/of berekenwerk dient bij goedkeuring één van 

de volgende mogelijk vermeldingen, of combinatie hiervan, aangegeven te worden: Akkoord , 

goedgekeurd of gecontroleerd en akkoord. De begrippen ‘voor gezien’, ‘gezien’ o.i.d. worden 

niet geaccepteerd en betreffend werk of product zal dan ook niet in de productie worden 

opgenomen. 

 

Uitvoering/afwerking: 

 Enige luchtbelvorming in de elementen is onvermijdelijk. 

 Kleurverschillen welke eigen zijn aan het materiaal beton, optische gebreken, ontstaan tijdens de 

opslag, als gevolg van neerslag en/of andere atmosferische invloeden, kalkuittreding en geringe 

afwijkingen in de oppervlakte structuur zullen nimmer reden zijn tot afkeuring. 

 Kleur- en structuur c.q. oppervlakteverschillen ontstaan door reparaties, door welke hoedanigheid 

dan ook, zullen nimmer reden zijn tot afkeuring. 

 Bij het toepassen van profielmatten is het ontstaan van aansluitnaden onoverkoombaar en zullen 

nimmer reden zijn tot afkeuring. 

 Door toevoeging van kleurstoffen in beton kunnen er in de prefab trapelementen kleurverschillen 

ontstaan, hiervoor is MBS niet verantwoordelijk, wij geven géén kleurgarantie. 

 Tenzij anders vermeld in de offerte worden de betonelementen uitgevoerd in de kleur grijs. 

 Doorsnede traptreden conform trapdetail zoals die is meegestuurd met de prijsaanbieding.  

 MBS is nooit aansprakelijk voor gevolgschade. 

 Productcertificaat K45968/01 KOMO - KIWA (certificaat wordt u op aanvraag toegezonden).  

 Detaillering van de elementen volgens standaard detaillering van MBS. 



 Productie geschiedt seriematig, in ‘maltechnische’ volgorde, zodat er een minimum aan 

omstellingen wordt bereikt. Meerdere omstellingen worden tegen kostprijs doorberekend. 

 Ingrijpende wijzigingen aan de mallen of het vervaardigen van afwijkende modellen die niet 

bekend waren bij het uitbrengen van de offerte zullen in overleg in rekening gebracht worden. 

De uitgebrachte offerte dient door de opdrachtgever ten allen tijde te worden gecontroleerd. 

 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toetsing van de betonelementen en hun 

toepassing aan het Bouwbesluit en plaatselijke verordeningen. 

 

Transport: 

 Elementen zwaarder dan 2,5 ton dienen door de opdrachtgever zelf op de bouw gelost te 

worden. 

 

Levering: 

 Leverweek in nader overleg. Levering op afroep dienen 1 week van te voren te worden 

afgeroepen. 

 Aanvoer geschiedt zoveel mogelijk volgens, van tevoren met de opdrachtnemer  

overeengekomen, montageschema. Afwijkingen onzerzijds hierop zijn mogelijk, zonder dat dit 

aanleiding geeft tot verrekening. Voor zover mogelijk wordt rekening gehouden met gevraagde 

aanvoertijden. Garanties hieromtrent kunnen wij echter niet geven, noch dien aangaande 

aansprakelijk worden gesteld. 

 Lostijd max. 1 uur. Bij overschrijding hiervan zijn de kosten EUR 70,00 per uur. 

 Keuring van de elementen dient te geschieden op de auto, dan wel tijdens het lossen. 

 Uitsluitend die beschadigingen die zijn vermeld op onze afleveringsbonnen komen in aanmerking 

voor reparatie door ons. Nageleverde elementen zullen altijd kleurverschil vertonen, hiervoor 

kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld. 

 Wanneer de betonelementen niet door u in de overeengekomen leverweek ontvangen kunnen 

worden dan heeft MBS het recht om deze elementen te factureren. 

 

 

 

 

 

 

 


