
CONDITIES BELTIMA 
 
  
 
1. Prijsofferte: Een prijsofferte is 30 dagen geldig. 
 
2. Leveringstermijn: Opgegeven leveringstermijnen zijn benaderend en niet bindend. In 
geval van heirkracht of omstandigheden die ons de leveringen gedeeltelijk of onmogelijk 
maken, kunnen wij de leveringstermijnen verlengen of alle lopende bestellingen gedeeltelijk 
of geheel vernietigen zonder dat schadevergoeding kan verlangd worden voor vertraging in 
de levering of vernietiging van de levering. 
 
3. Annulatie: In geval van annulatie van de bestelling van een standaardserre, zal de klant 
een vergoeding moeten betalen die overeenstemt met 1/3 van de prijs. Voor maatwerk zal 
de klant vergoedingen moeten betalen die overeenstemt met 2/3 van de prijs.  
 
4. Plaats levering: De plaats van levering moet bereikbaar zijn voor onze bestelwagens, er 
mogen geen obstakels zijn zo dat de goederen gebracht kunnen worden tot max.10m van de 
plaats van levering. De klant zal bij bestelling alle mogelijke problemen i.v.m. levering 
signaleren. Eventuele extra manipulatie door onvoorziene of niet gesignaleerde problemen 
zullen gefactureerd worden aan € 39/uur excl. BTW. 
 
5. Fundament: De klant zorgt voor de juiste fundamenten, indien de levering niet kan 
uitgevoerd worden naar behoren wegens toegangsproblemen of anderen, zal een tweede 
mogelijke transport aangerekend worden. 
 
6. Prijzen: De opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en kunnen aangepast worden aan de 
fluctuaties van de grondstoffen. 
 
7. Betalingsvoorwaarden: 1/3 voorschot bij de bestelling, 40% voorschot voor maatwerk, 
saldo bij levering. Voor bepaalde projecten kan hiervan afgeweken worden.  
 
8. Eigendomsrecht: De geleverde koopwaar blijft eigendom van de verkoper tot volledige 
vervulling van alle huidige en toekomstige verplichtingen van de koper tot onzen opzichte. 
Indien de koper andere goederen met onze goederen verenigt of verwerkt, dan ontstaat voor 
ons een mede-eigendomsrecht op het nieuwe product in verhouding tot de waarde van onze 
daarin verwerkte goederen. Bij teniet gaan van de koopwaar ingevolge overmacht of toeval 
is de koper echter tot betaling van de prijs gehouden. 
 
9. Garantie: 2 jaar na datum van levering. De garantie is beperkt tot de vervanging of 
herstelling van het artikel en wordt hierdoor niet verlengt. De garantie is niet langer geldig in 
geval van verkeerd gebruik, of bij een interventie door een niet bevoegde persoon. De 
garantie telt ook niet door schade veroorzaakt door problemen te wijten aan de 
fundamenten, of door het gebruik van verkeerd onderhoudsmateriaal. Schade door dieren of 
weersomstandigheden zijn ook niet gedekt door de garantie. 
 
10. Onderhoud: De klant zorgt zelf voor het onderhoud. 


