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Huidige levervoorwaarden gelden als aanvulling op en verduidelijking van onze algemene 
verkoopsvoorwaarden:  

 

Leveringen en afhalingen: 

Onze offertes zijn ondeelbaar en geldig volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden. 

De offerteprijzen voor leveringen zijn geldig per volle lading van minimum 7m³. De losplaats moet bereikbaar zijn met zwaar 

vervoer (oplegger, MTM 44 ton). Leveringen van meer dan 7m³ worden geoptimaliseerd in volle vrachten. Beschadiging of extra 

wacht-, werk- of lostijd door slechte toegankelijkheid van de werf of losplaats vallen ten laste van de klant.  

Onvolledige lading: voor leveringen kleiner dan 7m³ (uitgezonderd bij een dagsaldo) wordt een transportkost aangerekend per m³ 

minder dan 7m³.  

Indien er geen specifiek werfadres is ingevuld gelden de offerteprijzen voor leveringen op werven binnen een afstand van 30 

kilometer rond de centrales van Eeklo, Brugge & Aalter. Voor verder gelegen werven wordt er per vracht een transportkost 

aangerekend. Tolheffingen worden steeds doorgerekend aan de klant. 

Voor leveringen die specifiek met een kleine mixer worden gevraagd (4-asser, 8x4 of 8x4-tridem), geldt een supplement per m³. 

De klant is verantwoordelijk voor de aanvraag van de nodige signalisatie of parkeerverboden indien de vrachtwagens op de 

openbare weg dienen te staan of wachten. Hierbij dient desgevallend rekening te worden gehouden met het feit dat er meerdere 

voertuigen (truckmixers, betonpomp) op of nabij de werf aanwezig dienen te zijn in functie van een vlotte levering. 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld geldt een gratis lostijd van 5 minuten/m³. De tijdsberekening gebeurt op basis van het 

aankomstuur op en het vertrekuur van de werf. De ondertekening van de ingevulde leveringsbon geldt als aanvaarding. 

Onze offerte gaat uit van leveringen tijdens de normale werkdagen en –uren, dit wil zeggen: van maandag t.e.m. vrijdag, aankomst 

op de werf vanaf 6u , vertrek van de werf uiterlijk om 17u. Deze offerte geldt niet voor periodes van bouwverlof.  

Voor leveringen buiten deze periodes of uren dienen aparte (prijs)afspraken te worden gemaakt. 

De minimale productiehoeveelheid bedraagt 0,5m³. Producties onder BENOR-waarborg bedragen minimaal 1m³. 

In volgende situaties is er een meerkost van toepassing : 

- Ladingen kleiner dan 1m³ 

- Laden met de wiellader 

- Toevoegen hulpstof/product aangeleverd door de klant 

De prijzen voor beton gelden voor het verdicht volume in m³ ; voor gestabiliseerd zand gelden deze voor het onverdicht volume. 

Pompen van beton: 

Beton kan verpompt worden indien het minimaal 250 kg. cement bevat (minimaal C12/15 voor beton volgens EN 206-1). Voor 

bijzondere pompwerken kan een aangepaste samenstelling nodig zijn (hoger cementgehalte, aanpassing korrelgrootte,…). 

Smeermiddel (cement, additief) om de leidingen te smeren wordt afzonderlijk aangerekend indien gebruik hiervan nodig is. 

Elke pompprestatie veronderstelt een minimaal rendement van 20m³/uur voor pompen met gieklengte tot 42m (35m³/uur voor 

pompen met een gieklengte groter dan 42m). De tijdsberekening gebeurt op basis van aankomstuur en vertrekuur op/van de werf ; 

de ondertekening van de ingevulde prestatiebon geldt als aanvaarding.  

De tarieven voor extra werk-of wachttijd variëren volgens het type pomp (gieklengte) en kunnen steeds op aanvraag bekomen 

worden.  

 

Indien de pompmachinist meer dan 20 meter leidingen (stalen buizen en/of flexibele leidingen) dient aan te koppelen worden 

(naast de aanrekening van mogelijke extra werktijd) deze extra leidingen aangerekend aan 1€ per lopende meter (excl. BTW). 

De pompen moeten op de werf kunnen worden geledigd en schoongemaakt. Indien dit niet mogelijk is wordt een kost van € 80 

aangerekend. 

 

Voor City-pompen en het verpompen van beton voor funderingswerken (funderingsputten, schroefpalen,…) gelden andere tarieven, 

die individueel dienen te worden berekend. Informeer hiervoor op onze burelen. 

Indien wachttijden ontstaan door het afroepen van een saldovracht zijn deze ten laste van de klant. 
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Retourbeton: 

Besteld beton dat niet op de werf kan worden gelost (zodra dit meer dan 1m³ betreft) wordt naast de prijs van de levering 

aangerekend aan 25€/m³ excl. BTW voor de recyclage- of stortkosten. 

Leverancier:  

Betoncentrale Van den Braembussche fungeert als leverancier bij het leveren van beton ; in geen geval kan Betoncentrale Van den 

Braembussche als aannemer of onderaannemer worden beschouwd in zijn contractuele relatie tot de klant. 

Betaling: 

Onze facturen zijn standaard betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.  

Er wordt geen korting toegestaan voor contante betaling. 

Een systeem van kredietbeperking is, overeenkomstig onze algemene voorwaarden, van toepassing op onze facturen. 

Betoncentrale Van den Braembussche houdt zich het recht voor om ten allen tijde deze betalingstermijnen te wijzigen of 

betalingsgaranties te eisen, indien de situatie van de klant of een betalingsachterstand dit rechtvaardigt.  

Certificaten - kwaliteit: 

De productievestiging te Eeklo is houder van het BENOR-certificaat voor stortbeton en hydraulisch gebonden mengsels en van het 

KOMO-certificaat voor stortbeton. 

De productievestigingen te Brugge & Aalter zijn houder van het BENOR-certificaat voor stortbeton. 

 

In geval van toevoegingen door de klant van eigen producten (hulpstoffen, vezels,…) of van toevoeging van water aan het beton, op 

verzoek van de klant of zijn aangestelde, vervalt elke kwaliteitswaarborg. 

Het beproeven van beton gebeurt kosteloos binnen de kantooruren (ma-vr, 8u-16u), voor zover dit kadert in onze dagelijkse 

monsternemingen voor BENOR of KOMO (ttz monsterneming op de centrale en/of op de werf) en voor zover dit het voor BENOR of 

KOMO vereiste aantal monsternemingen niet overschrijdt. 

Op eenvoudig verzoek zenden wij u dan een rapport van deze monsternemingen. 

In geval dit aantal monsternemingen op uw verzoek wordt verhoogd (> de BENOR- of KOMO-eisen) of in geval ons wordt gevraagd 

om monsternemingen te verrichten voor externe controle, zullen de extra kosten worden doorgerekend. 

Indien er proefnemingen vereist zijn buiten onze kantooruren (ma-vr, 8u-16u) dienen hierover specifieke afspraken te worden 

gemaakt en zullen de kosten hiervoor worden aangerekend. 

Indien er kernboringen worden genomen zijn de kosten hiervan nooit ten laste van de betonleverancier. 

 

Beton voor verhardingen is bestand tegen vorst vanaf sterkteklasse C30/37, omgevingsklasse EE3 (BENOR) of milieuklasse XF3 

(KOMO). 

Beton voor verhardingen is bestand tegen vorst en dooizouten vanaf sterkteklasse C35/45, omgevingsklasse EE4 (BENOR) of 

milieuklasse XF4 (KOMO). 

Betoncentrale Van den Braembussche kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de keuze van het type beton of de 

samenstelling hiervan. Elk gegeven advies is volkomen vrijblijvend en dient te worden bevestigd door een architect of ingenieur.  

 

 

 

 

mailto:betoncentrale@vandenbraembussche.be
http://www.vandenbraembussche.be/

