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Prijslijst PassePartout

®

PassePartout

®

REI 30

SPV 20

Lengte opgaande
per 10 cm

EUR/m²

1,00 - 6,60

48,50

Lengtematen die niet eindigen op een veelvoud van 10 cm zijn niet beschikbaar.

SPV 20

Eigenschappen
Breedte

20 cm
132 kg/m²

Transportgewicht

25 kg/m

Betondikte
tot 5,50 m

11 cm

vanaf 5,60 m

13 cm

Onderzijde

glad bekist

Het gamma PassePartout,

Voor draagvermogen, nodige

in combinatie met onze

druklagen, ondersteuningen enz.

voorgespannen DomoDeck welfsels,

verwijzen wij naar onze website

is uitsluitend verkrijgbaar bij Echo

www.echobel.com.
20

Genk, laadplaats Kruisbosstraat 23
te Zutendaal.

Laadplaats
(laadtijden: van 06.00 tot 22.00 u)

GPS : Kruisbosstraat, Bilzen

Echo Genk

coördinaten: Noord 50° 54’ 44’’,

Kruisbosstraat 23

Oost 5° 31’ 36’’.

B-3690 Zutendaal
T +32 89 84 03 11
F +32 2 808 64 45

5

Totale hoogte, inclusief tralieligger

5 cm

PRIJS
Alle prijzen gelden af fabriek, exclusief BTW.
BTW: volgens de van kracht zijnde
reglementeringen. Een gedetailleerde
prijsopgave verbindt u tot niets en u vermijdt
verrassingen. Onze studiedienst staat ter
beschikking om de meest economische
oplossing te bespreken in moeilijke of
bijzondere gevallen.

BETALINGSKORTING
Door gebruik te maken van ons
domiciliëringssysteem, kunt u van een extra
korting genieten. Voor meer inlichtingen
hierover kunt u steeds terecht bij onze
technisch commercieel verantwoordelijke.

ALGEMEEN
Al onze holle vloerelementen zijn voorzien
van een “Machtiging tot gebruik van het merk
BENOR”, uitgegeven door Probeton vzw.
Legplannen worden, op aanvraag, door onze
studiedienst gratis uitgewerkt na opdracht.
Alle voorraadelementen zijn berekend voor
droog milieu (omgevingsklasse EI volgens NBN
B15-001:2004) en niet dynamische belasting.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
TOEPASSINGSGEBIED
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen
bepaald door de bijzondere en deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te
hebben genomen en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.
In geval van tegenspraak tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere, zijn deze laatste
gel-dend.
PRIJZEN
Verbintenissen aangegaan door onze commerciële medewerkers en/of andere tussenpersonen,
evenals de inhoud van onze publicaties, zijn slechts bindend na uitdrukkelijke schriftelijke
bevestiging van onzentwege.
De bestellingen worden uitgevoerd tegen onze prijzen, van kracht op de dag van de levering,
behalve wanneer de goederen afgenomen worden binnen de 30 dagen na geschreven bestelling.
Echo is gerechtigd om de overeengekomen prijzen te wijzigen met onmiddellijke ingang op
het ogenblik van de effectieve leveringsdatum, wanneer Echo bewijst dat tussen de bestel- en
leveringsdatum de kosten voor de productie en levering van de bestelde goederen (o.m.
grondstoffen, lonen, sociale of overheidslasten, de elektriciteitstarieven, de kosten van olie, gas of
andere energiebronnen, transport) met meer dan 10 % verhoogd zijn.
Alle bijkomende lasten en kosten van welke aard ook zijn ten laste van de koper, zoals bijvoorbeeld
vervoer, wachturen, BTW volgens de wettelijke reglementeringen van toepassing op het ogenblik
van de levering.
BETALING
Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen einde maand van levering.
Iedere achterstallige betaling voortvloeiend uit eender welke overeenkomst tussen partijen geeft
ons van rechtswege het recht onmiddellijk alle leveringen op te schorten.
Geen enkele klacht, van welke aard ook, zelfs indien deze door ons in overweging wordt genomen,
ontslaat de koper van de verplichting de betalingstermijnen in acht te nemen welke hij zich
verbindt nauwlettend na te leven, zelfs in die gevallen.
Het niet-betalen op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling met zich
mee:
- het aanrekenen van een intrest van 12 % per jaar vanaf vervaldag;
- als schadevergoeding voor de vertraging zal het verschuldigd bedrag
verhoogd worden met 15 % met een minimum van 125,00 EUR.
Na ingebrekestelling die onbeantwoord blijft gedurende 7 dagen:
- onmiddellijk onverminderde betaling te vorderen van het geheel der
verschuldigde sommen van huidige overeenkomst of welke andere ook.
- tot volledige betaling, opheffing van de uitvoering van de volledige of
gedeeltelijke verplichtingen voortvloeiend uit de huidige of elke andere
overeenkomst.
LEVERING
De leverings- en/of afhalingstermijnen worden bepaald in de bijzondere voorwaarden en zijn
benaderend. In geen enkel geval kunnen afwijkingen op de bepaalde termijnen aanleiding zijn tot
het verhalen van stagnatiekosten op ons.
Indien ten gevolge van een feit dat ons niet toerekenbaar is, doch aan de klant of aan een derde
en behoudens geval van overmacht, de effectieve datum van levering/afhaling met twee weken
de datum voorzien in de bijzondere voorwaarden overtreft, zal de klant van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, ten titel van de stockeringskosten, gedurende de vertragingsperiode, gehouden
zijn tot de betaling van een schadevergoeding van 2 % per maand van de waarde van de
goederen.
In geval van levering op de bouwwerf door onze zorgen zal iedere overschrijding van de
toegestane lostijd, die vastgesteld is op 4 minuten per ton per vracht, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, het verschuldigd zijn met zich meebrengen van de vergoeding voor wachturen,
volgens de tarief van toepassing in onze prijsofferte.
In geval van levering op de bouwwerf is de klant ertoe gehouden de nodige voorbereidingen
te treffen en de vereiste toelatingen te vragen teneinde de toegang van de vrachtwagens in
optimale omstandigheden van veiligheid en rendement te laten verlopen.
Voordat de vrachtwagen aankomt, zorgt de koper voor:
- vrije inrit voor een normale vrachtwagen,
- vrije losplaats voor vrachtwagen en vracht,
- het nodige stophout.
De chauffeur beslist in hoeverre het terrein berijdbaar is. De koper mag die bevoegdheid
overnemen mits schriftelijke overeenkomst en mits overname van de volledige verantwoordelijkheid
voor alle gevolgen.
De klant is verantwoordelijk voor alle schade die het gevolg is van afwezigheid of ontoereikendheid
van maatregelen die hij gehouden is te nemen, onder andere m.b.t. immobilisatie van onze
voertuigen, de schade die zou worden toegebracht aan onszelf of aan derden.
De klant vrijwaart ons, zonder enige beperking, tegen ieder verhaal van derden.
ANNULATIE
In geval van annulering door de koper, zal dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het
verschuldigd zijn met zich meebrengen van:
- studiekosten voor reken- en tekenwerk ten bedrage van 2,00 EUR/m² indien de elementen nog niet

geproduceerd werden;
- behoudskosten aan 50 % van de verkoopprijs van de reeds geproduceerde
elementen met inbegrip van de toebehoren, met dien verstande dat zij volledig eigendom blijven van
de verkoper.
LOSSEN
Het lossen gebeurt met kraan, naast de vrachtwagen op de grond, mits 2 personen hulp vanwege
de koper. Deze methode wordt toegepast voor elementen van max. 1 500 kg zwaar en niet langer
dan 10,50 m. Voor zwaardere en/of langere elementen zijn het lossen en de hieraan verbonden
kosten ten laste van de klant.
PLAATSING
De vloerelementen moeten geplaatst worden volgens de aanwijzingen van de fabrikant en
volgens de regels der kunst.
LOS- EN MONTAGEMATERIAAL
De aannemer kan voor het lossen en monteren van de vloerelementen speciale hefapparaten
kopen of huren. Het materiaal moet steeds volledig en onbeschadigd terugkomen. Bij het
ontbreken van onderdelen of bij beschadigingen zullen deze aangerekend worden.
Hefkettingen worden niet verhuurd. Zij zijn enkel te koop.
AANVAARDING
De klant is gehouden de geleverde producten met de nodige zorg te onderzoeken en/of te laten
onderzoeken.
In geval van afhaling wordt elk zichtbaar gebrek of niet-conformiteit, die niet op precieze manier is
vermeld op de laadbon, geacht definitief gedekt te zijn en het product volledig aanvaard.
Eventuele kosten die de klant op eigen initiatief maakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke
goedkeuring, zijn steeds voor rekening van de klant.
In geval van levering franco werf zullen de partijen de producten in ontvangst nemen alvorens
deze af te laden.
In geval van plaatsing zullen de partijen de producten in ontvangst nemen alvorens ze in het werk
aan te storten.
Elk zichtbaar gebrek of niet-conformiteit, die niet op precieze wijze is vermeld op de
verzendingsnota, wordt geacht definitief gedekt te zijn en het product volledig aanvaard.
EIGENDOMSOVERDRACHT EN RISICO’S
De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van alle in hoofdorde verschuldigde
bedra-gen, intresten, verhogingen en accessoire kosten.
De risico’s zijn ten laste van de klant vanaf de afhaling, levering of plaatsing, derwijze dat de
klant vanaf dat ogenblik zal instaan voor elke beschadiging of verlies ten gevolge van toeval of
overmacht. Dit bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek.
WAARBORGEN
Onze producten zijn gewaarborgd tegen verborgen gebreken. Alleszins moet de draagwijdte en
de aard van de verborgen gebreken restrictief geïnterpreteerd worden omdat de klant gehouden
is tot een nauwgezet onderzoek van de producten, zowel bij inontvangstneming als bij de
verwerking ervan.
De waarborg voor verborgen gebreken die van dien aard zouden zijn de stabiliteit van dat gebouw
in het gedrang te brengen, is in elk geval beperkt tot 10 jaar vanaf de levering.
In geen geval treft ons enige aansprakelijkheid wanneer de schade in oorzakelijk verband staat
met een feit, inhoudende dat de medecontractant of onderaannemer, een door ons geleverd
product met een welbepaalde kwaliteit aanwendt of laat aanwenden voor een constructie
waarvan de producten een andere kwaliteit dienen te hebben, en dit gelet op de aard en de
karakteristieken van de constructie.
De door ons erkende of ons ten laste vastgestelde aansprakelijkheid uit hoofde van zichtbare of
verborgen gebreken, en die onze producten aantasten, is strikt beperkt tot de herstelling van het
gebrek, tenzij wij zouden verkiezen de prijs van het product terug te betalen. Eventuele kosten die
de klant op eigen initiatief maakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring, zijn steeds
voor rekening van de klant.
Dit alles met uitzondering van elke andere schadevergoeding waarvan de klant uitdrukkelijk afziet
door onderhavige voorwaarden te aanvaarden.
PUBLICITEIT
De koper geeft ons toestemming om gratis één of meerdere publicitaire panelen op de bouwwerf
te plaatsen. Evenzeer behouden wij ons het recht voor redactionele artikels op te stellen en te
publiceren, gebruik makend van foto’s en tekeningen die betrekking hebben op de werf.
EXONERATIEBEDING
De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid in geval van ongevallen, oorlog, stakingen,
lock-out, opstanden, brand, gebrek aan transportmiddelen voor productie en/of grondstoffen, ...
In bovenvermelde omstandigheden behoudt hij zich het recht voor de termijn van de
overeenkomst te verlengen met de duur van de betreffende omstandigheden.
BETWISTINGEN
Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitdrukkelijke uitsluiting
van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken,
gesloten te Wenen op 11 april 1980.
Voor Echo - Prefaco NV zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde bevoegd voor betwistingen
en betalingsvorderingen.

ECHO behoudt zich het recht voor de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
ECHO is een handelsnaam en merk van Prefaco nv
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