
   

 
N.V. SCHELFHOUT                             Algemene Voorwaarden                                                                                 Versie 1.6   
1.  Een bestelling dient opgemaakt te worden volgens de richtlijnen in boek "productgroepen 2", pag. 76 t.e.m. 85, met als voornaamste punten: 

-     naam van de werf en het juiste adres 
-     type van het paneel: met isolatie of vol beton, soort silex, dikte, breedte, enz. 
-     aanduiding op de tekeningen: buitenzicht of binnenzicht, juiste plaats van de ankers, uitsparingen, uit te wassen silexkoppen, en alle andere niet standaard details. 
-     maten van de profielen of de kolommen waartegen de panelen worden geplaatst. 
-     voor panelen buiten de standaardmaten, aangeven of de tand en/of groef dient weggelaten te worden. Wij raden U aan een plan met gevelzichten en een levervolgorde   
      van de panelen bij te voegen. Het op volgorde aanvoeren van panelen werkt steeds tijdbesparend. 

 
2.  Het opmaken van de detailschetsen, berekeningsnota’s en verankeringschetsen zijn niet in deze offerte begrepen. Deze dienen door de aannemer opgemaakt te worden. Deze 

informatie samen met de definitieve tekeningen moeten ons uiterlijk 3 (drie) weken voor de voorziene productieweek toekomen. Wijzigingen zullen daarna niet meer aanvaard worden. 
Indien Schelfhout moet zorgen voor het tekenwerk, wordt dit aangerekend aan 3,10 €/m² 

      
3.   Indien de wapening afwijkt van onze standaardwapening dienen de wapeningsplannen eveneens ten laatste 3 (drie) weken voor de voorziene productiedatum in ons bezit te zijn. U dient 

eveneens duidelijk te omschrijven voor welke doeleinden men de elementen wil gebruiken en aan welke druk (verticaal of horizontaal, aan buiten of binnenzijde) zij belast worden. 
 
4.   Onze prijsopgaven verstaan zich vrijblijvend en onverkocht. 
 
5.   Offertes gedaan aan onze klanten met betrekking tot aanbestedingen zijn enkel bindend, indien de klant voor de opening der prijsaanbiedingen, schriftelijk een bestelling      
 overgemaakt onder voorbehoud van toewijzing van het werk. 
 
6.   Verantwoordelijkheid : Indien panelen worden afgezet en de aannemer niet aanwezig is op de werf zal er geen enkele klacht i.v.m. uitwendige fouten of overeenstemmende      

afmetingen worden aanvaard, indien zij niet binnen de 2 dagen per aangetekend schrijven worden meegedeeld. Indien de aannemer op de werf aanwezig is, en de leverbon werd 
afgetekend, zal er vanaf dat ogenblik geen enkele bijkomende klacht i.v.m. uitwendige fouten of overeenstemmende afmetingen worden aanvaard. Bovendien beperkt de 
verantwoordelijkheid van de N.V. Schelfhout zich tot het gratis leveren van nieuwe platen indien mocht blijken dat er ontoelaatbare gebreken zijn aan de panelen. Verder zal een nadien 
gefabriceerd element altijd een verschil vertonen in de kleurschakering en kan N.V. Schelfhout niet verantwoordelijk gesteld worden voor dit verschil in kleurschakering. De firma 
Schelfhout NV aanvaardt geen enkele schadeclaim. 

      
7.   Levertermijnen worden enkel ten titel van toelichting verstrekt. Zij kunnen nooit tegen ons aangewend worden als eis tot schadevergoeding bij laattijdige levering. 
     
8.   Voor de lostijd van de panelen op de werf wordt 1 (één) uur voorzien, alle meertijden zullen worden aangerekend aan 68.90 Euro/uur. Verloren uren, ten gevolge van een foutief      

opgegeven adres worden eveneens aangerekend aan hetzelfde tarief. Voor afgesproken en schriftelijke bevestigde leveruren zullen wij alles in het werk stellen om het afgesproken uur 
te respecteren, doch, gezien de toestand op onze wegen kunnen wij dit niet altijd garanderen. Bovendien aanvaarden wij geen klachten noch schadeclaims voor afgesproken en 
schriftelijk bevestigde leveruren, voor zover het afgesproken uur niet met een minimum van 4 uren wordt overtroffen. 

 
9.    De afmetingen en kleuren zijn conform, doch een redelijke afwijking wordt geduld, hetzij in vergelijking met de monsters, hetzij van de ene levering tot de andere. Omdat silex een natuur- 

product is, kan er bij het storten van de panelen een klein kleurverschil ontstaan t.o.v. de monsters in deze kleur. Inzake afmetingen voldoen de elementen aan de tabel A1 
(wandelement) van de P.T.V. 200 en aan tabel 1 (wanden) van de NEN 2889.  Inzake esthetisch aanzien voldoen onze elementen aan klasse B van CIB rapport nr. 24.e. Inzake 
duurzaamheid voldoet het beton van onze elementen aan klasse 2b van NBN B15-001 en klasse 2 van NEN 5950 en aan milieuklasse XC3, omgevingsklasse EE2 van EN 206-1. 
Volgens tabel 7.1N van NBN-EN 1992-1-1:2005 is een maximale toelaatbare scheurwijdte van 0.3 mm toegestaan voor elementen die volgens milieuklasse XC3 geproduceerd worden. 
In glad grijs beton kunnen dus kleurnuances voorkomen. Hiervoor is Schelfhout niet verantwoordelijk. Het uitzicht van de geproduceerde elementen voldoet aan NBN B21-601, klasse 
A2. Dit zijn industriële panelen, geen architectonische. Een perfect esthetisch uitzicht kan slechts gegarandeerd worden na schilderen of nabehandeling. Voor kleurnuances in panelen 
met baksteenmotief kan Schelfhout  niet verantwoordelijk worden gesteld. Onder invloed van temperatuurschommelingen kunnen de panelen gaan rond staan. Hiervoor is Schelfhout 
niet verantwoordelijk. De firma Schelfhout NV neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft kleurverschillen en kan ook geen enkele reden zijn tot afkeuring van de panelen. 
 

9b. Een ongelijke dilatatie tussen binnen- en buitenlaag kan resulteren in een kromming van de elementen. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de afwerking en waterdichting 
van het gebouw. Bij geïsoleerde elementen is deze kromming meer uitgesproken en kan deze zelfs resulteren in barstvorming in de buitenschil. Het gebruik van donkere tinten werkt dit 
fenomeen in de hand. In geïsoleerde volle panelen kunnen scheuren voorkomen zowel in binnen als buitenblad en dit geeft geen reden tot afkeuring van de panelen. 

     
10.  Schelfhout is houder van het KIWA-Certificaat.  Hierbij onderscheiden we 2 categorieën ; 
       categorie 1 : Certificaathouder produceert op basis van aangeleverde tekeningen.  
 categorie 2 : Certificaathouder maakt tekeningen van de elementen. 
       De panelen worden standaard geproduceerd volgens milieuklasse XC3 en EE2, betonklasse C30/37, veiligheidsklasse 2, beoordelingsklasse A NEN 6722 en       
 brandwerendheidseisen, beschreven in onze brochure en attesten. 
 
11.   Betalingsvoorwaarden : voor nieuwe klanten of bij een eerste bestelling wordt een contante betaling voor de productiedatum of een bankgarantie gevraagd vermits  het onmogelijk is 

tijdig een goedkeuring te bekomen voor de risicolimiet i.v.m. onze kredietverzekering. Bij volgende bestellingen geschiedt de betaling op 30 dagen factuurdatum, mits voorafgaandelijk 
goedkeuring van de risicolimiet. Indien we voor een klant geen risicolimiet bekomen moet deze voor productie betalen. 

       
12.  Door eenvoudige aanvaarding en/of ondertekening van factuur, bestelbon of contract, verklaart de koper of medecontractant akkoord te gaan dat bij geschil enkel de       
 rechtbanken van Tongeren bevoegd zijn. 
 
13.  In geval facturen door de N.V. Schelfhout overgedragen worden aan derden, en enkel in dit specifieke geval, vervalt de toepassing van punt 11 hierboven en zullen voor       
 geschillen tussen derden en de oorspronkelijke koper enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn om uitspraak te doen. 
 
14.  Na één maand kunnen stockagekosten à 3,10 Euro/m² aangerekend worden. Bestellingen die uitgevoerd werden maar niet kunnen geleverd worden, zijn na 1 maand       
 factureerbaar en betaalbaar volgens de normale voorwaarden. 
 
15.  De N.V. Schelfhout produceert de goederen op vraag van de klant en volgens diens bijzondere specificaties en deze zijn ter beschikking af fabriek te Kinrooi-België / Doornik-België. 
 
16.  De N.V. Schelfhout is als producent aansprakelijk volgens de algemene wetgeving inzake productaansprakelijkheid zonder dat zij evenwel enige garanties biedt omtrent het al dan niet 

conform zijn met bepaalde hogere voorschriften en normen specifiek toepasselijk op het door de klant beoogde gebruikt van het product. De NV Schelfhout kan geenszins aansprakelijk 
gesteld worden voor gebeurlijke schade te wijten aan een verkeerdelijk gebruik hetzij verkeerde bestemming van de door haar gefabriceerde producten. 

       
17.  De klant wordt er dan ook op gewezen om bij plaatsing der bestelling uitdrukkelijk al de details op te geven aangaande bijzondere eisen inzake bv geluidsisolatie,       

brandbestendigheid, thermische isolatie, ...Indien de producten aan hogere hetzij bijzondere normen dienen te voldoen, dient de klant de producent daarover onverwijld in te lichten en 
zulks uiterlijk op het ogenblik van de bestelling.  De N.V. Schelfhout is alsdan gerechtigd het contract aan te passen in functie van gebeurlijke noodzakelijke wijzigingen teneinde 
productie conform te maken aan de latere meer bijzondere producteisen, dan wel het contract af te wijzen indien de nieuwe productie-eisen niet behoorlijk kunnen ingelost worden. Een 
meerprijs hetzij een betalingsgarantie kan geëist worden in voorkomend geval. 

 
18.  Norm-, product- en fabricatiespecificaties dewelke ons later dan 3 weken voor de bevestigde productieweek toekomen, zijn niet tegenstelbaar aan de fabrikant en de klant is gehouden 

de overeenkomstig de eerste informatie gefabriceerde producten af te nemen en te betalen. 
 
19.  De N.V. Schelfhout heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten in zoverre de klant bepaalde vorderingen dewelke bestaan op hem hoofdens de  NV Schelfhout en 

dewelke vervallen zijn, onbetaald laat, hetzij in zoverre de klant niet meer aanvaard is door de kredietverzekeraar van de N.V. Schelfhout. 
 
20.  Wanneer overmacht, van welke aard ook, met inbegrip van toevallige omstandigheden, waardoor de activiteit van de fabrieken van verkoper of de levering van basisgrondstoffen, 

brandstoffen of vervoer worden verhinderd, zal de verkoper toelaten de leveringen uit te stellen of de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te laten beschouwen. Onder 
overmacht is te verstaan iedere gebeurtenis die niet aan de verkoper is toe te schrijven en die de uitvoering van zijn verbintenissen onmogelijk of gevoelig zwaarder maakt.  

      
21.  Omstelkosten die ontstaan door wijzigingen in planning en/of fouten die door U zijn veroorzaakt, worden U integraal doorgerekend. 
 
22.  Naleveringen en/of bijbestellingen worden steeds op basis van volle vrachten (24 ton) aangerekend. 
  
23.  Speciale verkoopsvoorwaarden tussen onze klant en zijn klant, zeker wanneer het gaat om opgelegde boeteclausules, betekenen niet dat Schelfhout deze  automatisch dient te aanvaar-

den. Deze zullen steeds onderwerp zijn van overleg en een akkoord met de firma N.V. Schelfhout. 


