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BIJZONDERE VOORWAARDEN ARCHITON
PRODUCTVOORWAARDEN:
Afwerking : standaard lichtgrijs glad beton, onderkant gerold of afgestreken. EE3 C35/45
Afwijkingen van standaard lichtgrijs beton is een supplement (op aanvraag)
Architectonisch beton is een natuurproduct. Lichte kleurverschillen (in eenzelfde elementen 
onderling of t.o.v. een staal) evenals varianten in de structuur dienen te worden beschouwd als 
eigen aan het materiaal. Bestand tegen vorst/contact met regen, niet bestand tegen dooizouten. 
Om de duurzaamheid van beton te garanderen raden wij aan geen gebruik te maken van 
agressieve reinigingsproducten. Het eerste jaar na productie is beton nog gevoelig voor 
indringen van vloeistoffen en gassen. Voor bijkomende specificaties verwijzen wij naar de 
technische aanbevelingen van de Febe (PTV21-0601). Elementen in glad beton zijn zeer 
delicaat. Ze kunnen onregelmatigheden in kleur en aspect vertonen zoals o.a. wolkvorming. 
Deze kunnen zich voordoen binnen één zelfde element en binnen verschillende elementen 
onderling. Eventuele herstellingen laten sporen na, kleine onvolkomenheden (microscheuren, 
aftekening wapening enz.) kunnen bij vochtig weer zichtbaar worden. De producent kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor natuurlijke uitwerkingen zoals bv. Uitbloeiingen, 
reacties op omgeving, weersomstandigheden en milieu.
Uit esthetische oogpunt worden al onze afgewerkte producten binnen gestockeerd tot het 
moment van uitlevering.

BESTEL- EN PRIJSVOORWAARDEN:
Wij doen enkel een voorstel voor wapening. De effectieve berekening is ten laste van de 
aannemer.
Vanaf 2014 zullen wij geen hijslussen van M12, M16 en M20 meer meegeven onder waarborg. 
De hijslussen die worden meegegeven dienen aangekocht te worden aan 15 €/stuk en dit om 
veiligheids- en logistieke redenen. Wij zullen geen hijslussen meer hergebruiken, dus elke hijslus 
is uniek en voor éénmalig gebruik. Deze zullen u geleverd worden, per stuk en met 
veiligheidscertificaat. Alle zwaardere types zullen nog wel onder waarborg worden meegegeven.
NIET INBEGREPEN:
Verankering – wegwerken van hijsgaten – constructieve wapening (enkel lichte transportwapening 
is inbegrepen)(wapening voorzien 80kg/m3) tenzij anders vermeld) – herstellingswerken: regie 
45€/u + 0,5 €/km (heen en terug) De klant/opdrachtgever voorziet het nodige materieel voor 
een goede en veilig bereikbaarheid van de te herstellen locatie – reparatiemortel 43€/25kg – 
kleur pigmenten 5€/kg – RvS afdichtstoppen hijsgaten 14,5 €/st.

WAARBORGEN:
Stapel plateau’s 240 x 120 = 500 €/st (transport dorpels/plinten/dekstenen)  - A Bokken + 1000 
€/st – Hijlussen M24 = 25 €/ st – Kepers 6 x 6 cm = 15 €/st – Stapelblokken 15 x 15 cm + 25 €/
st – Architon paletten / Euro paletten = 15 €/st – Hijs-kipankers 2,5/5 ton + 150 €/st – 
Terugbrengen waarborgen is ten laste van de klant, indien deze moeten opgehaald worden zal 
er een extra transportkost aangerekend worden. Deze worden als waarborg aangerekend en 
worden enkel terug gecrediteerd indien terugbezorgd binnen de 3 maanden na factuur, indien 
deze teruggave duidelijk op de levering bon vermeld en in goede staat. Diegene die de bon 
aftekent is verantwoordelijk voor nazicht bon, nadien worden deze niet meer gecrediteerd

LEVERINGSVOORWAARDEN
U dient alle geleverde elementen direct te verwijderen van de bokken, paletten, stapelblokken, 
rubberen stapelplaatjes,… en uit elkaar te leggen, dit om kleurverschil en aftekening te 
vermijden. Let ook op met materialen die in contact komen met de elementen en mogelijks 
kunnen aftekenen op het beton zoals hout, grond, roest van metalen etc. De bescherming van 
de elementen ter plaatse is volledig ten laste van de klant. Trappen welke beschermd worden op 
vraag van klant door middel van traploper (tapijt) bieden een tijdelijke bescherming tegen vuil, 
niet tegen vallende voorwerpen of vocht.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn huidige voorwaarden, dewelke de 
klant verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing. 
Eventuele afwijkende bedingen gelden enkel voor de werken en/of leveringen en/of diensten 
waarop zij betrekking hebben. Afwijkende algemene voorwaarden van de wederpartij en/of 
opdrachtgever van de wederpartij gelden slechts voor zover deze niet in strijd komen met 
onderhavige voorwaarden en uitdrukkelijk door Architon worden aanvaard.

Prijsoffertes worden louter ter informatieve titel gegeven en zijn geenszins bindend. Alle prijzen 
worden opgemaakt aan de hand van de tot dan gekende plannen en afmetingen, volgens 
detaillering in de offerte. De hoeveelheden zijn louter indicatief  en vermoedelijk. De 
hoeveelheden van de door de klant bezorgde meetstaat worden niet noodzakelijk gecontroleerd 
t.o.v. de door de klant bezorgde plannen. Indien het aantal identieke stuks bij uitvoering wijzigt 
ten opzichte van de offerte(bijvoorbeeld tgv afwijkende afmetingen, verschil in afwatering, 
opkanten, …) kan dit resulteren in een meerprijs. De geldigheidsduur van een prijsofferte is 
beperkt. Behoudens specifieke uitdrukkelijke bepaling is de duurtijd ervan 30 dagen. Na 
goedkeuring van de productietekeningen zal een definitieve orderbevestiging worden 
toegezonden aan de klant, dewelke zal dienen als basis voor de facturatie. Eventuele wijzigingen 
ten opzichte van de initiële offerten en plannen zullen worden verrekend (m2 en Lm prijzen zijn 
grootste lengte en grootste breedte). De orderbevestiging dient binnen de 5 werkdagen 
ondertekend teruggezonden te worden aan Architon, bij gebreke waaraan deze geacht wordt 

aanvaard te zijn. Gezien de huidige situatie van de staalmarkt (sterk schommelende prijzen) 
zijn alle staalprijzen (wapening, hulpstukken, prijzen met wapening inbegrepen,…) te bezien als 
dagprijzen en derhalve eventueel te herzien bij bestelling. De productietekeningen zijn eenmaal 
voor rekening van Architon. Verdere wijzigingen  aan de productietekeningen zullen worden 
verrekend aan €53/u. Meerwerken worden afzonderlijk aangerekend en worden geacht 
aanvaard te zijn.

Na goedkeuring van de productietekeningen en van de orderbevestiging zal de productie 
kunnen worden opgestart. De planning van uitvoering en levering kan slechts geschieden na 
goedkeuring van de productietekeningen en van de orderbevestiging. Termijnen worden in 
samenspraak met de klant bepaald. Architon gaat uit van een optimale volgorde en voortgang  
met betrekking tot malinzet en ombouwwerken. Iedere opgegeven leverings- of 
uitvoeringstermijn is benaderend. Noch kan de overschrijding ervan aanleiding geven tot 
vernietiging of ontbinding van het contract, noch kan dit aanleiding geven tot enige 
schadevergoeding. Wijzigingen van de planning door de klant kunnen aanleiding geven tot 
aanpassing van de uitvoerings- en leveringstermijn. Bij grote hoeveelheden dient rekening 
gehouden te worden met een levertermijn van +/- 8 weken na goedkeuring van de 
productietekeningen. Voor elementen  die meer dan één maand na vervaardiging gestockeerd 
blijven op de vestiging van Architon, onder andere door vertragingen die niet te wijten zijn aan 
Architon, zal een stockagevergoeding van €60 per element per week worden aangerekend.

Gelijk welke externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime betekenis 
van het woord geeft Architon het recht een gesloten overeenkomst als een rechtswege 
ontbonden of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, zonder 
dat dit tot enige schade vergoeding aanleiding kan geven.

Bij alle opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen draagt Architon geen 
enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en 
boetes  vallen integraal ten laste van de klant. Bij het niet tijdig bekomen van vergunningen, 
heeft Architon het recht de overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval zal de klant een 
schadevergoeding verschuldigd zijn welke forfaitair wordt vastgesteld op 25 % van de 
aannemingsprijs. In geval van vertraging maar waarbij de overeenkomst niet wordt beëindigd 
zal de klant een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de contractsom verschuldigd zijn.

De klant draagt er zorg voor dat voor aanvang van de werken de werf bereikbaar en vrij is. Bij 
gebreke hieraan heeft Architon het recht de overeenkomst te beëindigen en is de klant een 
forfaitair schadevergoeding zoals voorzien in artikel 5 lid 2 dan wel lid 3 van algemene 
voorwaarden  verschuldigd. De werf dient door de klant in het voordeel van de aannemer gratis 
voorzien te worden van elektriciteit en water.

Kabels, leidingen en obstakels, alsmede schade aan gelijk welke derde wordt bij volledige 
vrijwaring ter zake van Architon op zich genomen door de klant en dit onafhankelijk van door 
Architon wel of niet begane fout. Meerwerken en wachturen t.g.v. onvoorziene obstakels en/of 
gebeurtenissen zijn verrekenbaar, in regie uren. De klant verschaft Architon alle noodzakelijke 
en nuttige instructies, schriftelijk, in verband met in acht te nemen afstanden t.a.v. de 
scheidingslijnen en gebouwen. Architon kan op basis van artikel 544 BW nooit aangesproken 
worden.

Voor het transport vanaf de fabriek naar de werf is een vaste transportprijs voorzien. Er is 1 
losuur begrepen in de vaste transportprijs. Extra lostijd zal worden aangerekend aan €65/u. De 
losplaats dient toegankelijk te zijn voor de vrachtwagen van Architon. Het lossen dient door de 
klant te worden voorzien. Indien Architon dient te leveren en te lossen en/of hierbij kraanwerk 
dient voorzien, dient dit duidelijk door de klant vermeld te worden bij de bestelling; Architon 
waarborgt geen levering tegen vaste datum of uur. Eventuele vertragingen kunnen geen 
aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract, noch kan dit aanleiding geen 
tot enige schadevergoeding 

Vanaf levering op de werf draagt de klant de aansprakelijkheid voor schade aan en 
vervreemding van de materialen en het materieel, door Architon aangevoerd. De klant waakt 
over een zorgvuldige stockering en beveiliging daarvan, met tevens onderschrijving ter zake van 
een gegoede verzekering daaromtrent, ook tegen brand- en stormschade. Alle geleverde 
elementen blijven eigendom van Architon tot op het ogenblijk van volledige betaling. Architon 
houdt zich het recht toe deze terug te halen in geval van  niet of laattijdige betaling.

Geplaatste elementen worden als aanvaard beschouwd. Achteraf kan hier niet meer op worden 
teruggekomen. Evenmin kunnen kosten ten laste van Architon worden aangerekend voor het 
vervangen van geplaatste elementen. . Alle goederen dienen bij levering gecontroleerd te 
worden op eventuele zichtbare gebreken en afwijkingen. Deze gebreken dienen op de 
leveringsbon vermeld te worden, bij gebreke waaraan deze geacht worden aanvaard te zijn. Het 
contract kan op die basis niet meer ontbonden worden.  Verborgen gebreken die niet vallen 
onder de specifieke wettelijke waarborgreglementering van artikel 179*2 BW dienen uiterlijk 
binnen 48 uur schriftelijk gemeld te worden, gestaafd aan de hand van foto’s.

Betwistingen omtrent facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na facturatie, bij 
gebreke waaraan de facturatie wordt geacht definitief  goedgekeurd en aanvaard te zijn. De 
aansprakelijkheid van Architon is te allen tijde gelimiteerd tot de risico’s en de dekkingslimieten 
voorzien in de professionele aansprakelijkheidsverzekering. Indirecte schade komt alleszins niet 
voor vergoeding in aanmerking. Voor alles heeft Architon het recht op vervanging van een 
defectueus aangeleverd goed of materiaal. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken 
van Turnhout bevoegd.


