Remix Droge Mortel BV

SPECIFIEKE LEVERINGSVOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN VOOR PLAATSING EN GEBRUIK VAN DE 12 - EN 35 TONS SILO
1.

Bestelling, afleveringen en minimale ordergrootte:
- De levertijd van een nieuw te plaatsen silo van 12-ton of 35-ton is ca. 8-10 werkdagen na
afroep. De keuze van het type silo is voorbehouden aan Remix Droge Mortel BV.
- Bij de eerste silobestelling geldt een minimale afname van 9 ton / silo
- De minimale afname per silo, per werklocatie bedraagt voor zowel een 12 ton’s silo als
een 35 ton’s silo 20 ton.
- Kleine bouwplaats toeslag: als bij afroep of retour blijkt dat er minder per silo is geleverd,
dan wordt een toeslag van € 252,00 per silo in rekening gebracht.
- Een navulling met standaardproducten middels bulkaflevering geschiedt, onverminderd al
hetgeen bij de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden is bepaald, binnen ca.1-2
werkdag na bestelling tijdens de voor ons bedrijf geldende werktijden. Voor het navullen
met speciale producten geldt ca. 2-4 werkdagen. Wegens mortel-technische redenen
bedraagt de minimale bestelgrootte altijd minimaal 6 ton.
- Voor alle leveringen geldt, hetgeen wordt afgeroepen en aangeleverd op de bouwplaats
wordt door Remix in rekening gebracht, ongeacht het wel of niet in de silo past.

2.

Ten aanzien van de standplaats voor de silo geldt:
- De per silo benodigde vrije grondoppervlakte bedraagt: 2,5x2,8m=7m².
- De hoogte van de 12-tons silo is ca. 4 m1 en de 35-tons silo is ca. 7,1 m1 hoog.
- De ondergrond voor plaatsing van de silo moet stevig, horizontaal en egaal zijn en op
dusdanige wijze verhard zijn dat het wegzakken en onderspoelt raken van de silo
onmogelijk is. Gebruik stalen rijplaten hiervoor. De ontvanger dient zich vooraf goed te
vergewissen van alle mogelijke zaken in de ondergrond die door het gewicht van de silo
beschadigd kunnen raken. Het totale gewicht in gevulde staat van een 12-tons silo kan na
een navulling ±15 ton zijn en een 35-tons silo kan na een navulling ± 42 ton wegen.
- De silo dient op veilige afstand van de rand van een afgraving geplaatst te worden
(minstens 1,7 m x diepte).
- Wanneer bovenstaande voorzieningen niet aanwezig zijn of maatregelen niet getroffen
zijn, wordt de silo niet geplaatst.
- Gedurende de tijd dat de silo op de bouwplaats staat, alsmede op het moment van
plaatsing en voor de keuze van de standplaats, is de huurder/gebruiker/ontvanger te allen
tijde verantwoordelijk voor de stabiliteit van de standplaats van de silo.

3.

4.

In verband met de silo plaatsing, navulling en retour halen van de silo geldt:
- Remix Droge Mortel kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor (gevolg-)schade als
gevolg van het niet, niet juist of niet op tijd leveren van de bestelde mortels.
- De gebruiker dient in het bezit te zijn van geldige vergunningen, indien de silo aangevoerd
wordt via een B-weg.
- Silostandplaats en de aanrijdweg moeten op gelijke hoogte liggen.
- De aanrijdweg moet stevig zijn, zodat de vrachtwagen niet kan wegzakken. Tevens moet
deze vrij zijn van obstakels, kabels en leidingen. Eventuele stagnatiekosten als gevolg van
het vastzitten zijn voor rekening van de huurder/gebruiker.
- Bij navulling van de silo door een Remix bulkwagen dient de afstand tussen silo en
bulkwagen zo kort mogelijk te zijn in verband met behoud van de optimale menging van de
droge mortel. De maximaal geadviseerde slanglengte is 5 meter.
- Opladen en afladen van de silo moet van dezelfde zijde kunnen geschieden.
- Wachturen, wegens onbereikbaarheid van de silo, worden in rekening gebracht. Lostijden
langer dan 45 minuten, buiten schuld van Remix Droge Mortel BV, worden in rekening
gebracht voor het geldende vrachtuurtarief.
- Indien een auto van Remix onverrichte zake terug moet keren, omdat de silo niet
geplaatst, verplaatst, gevuld of gehaald kan worden als gevolg van de niet getroffen
genoemde voorzieningen van de huurder/ gebruiker, wordt er € 187,50 voor
transportkosten in rekening gebracht.
Ten behoeve van de aansluiting van water en elektra op de bedieningskast gelden de
volgende aansluitgegevens:
- Water: aanvoer d.m.v. een ¾" slang, de koppeling dient van het type GEKA¾" model te
zijn. De minimale waterdruk bij de silo dient 2 Bar te zijn.
- Elektra: afhankelijk van het type menger:
 230 volt, 16 Ampère gezekerd. De lengte van de 2,5 mm2-voedingskabel mag
maximaal 15 meter bedragen.
 400 volt, 25 Ampère gezekerd, aansluiting d.m.v. een 5-polige 32 Amp/U Eurostekker.
Maximale lengte van de 2,5 mm2-voedingskabel mag maximaal 50 m1 bedragen.
- Indien er geen wateraansluiting op de bouwplaats aanwezig is, of de waterdruk is niet
constant of te laag, is het raadzaam om de watervoorziening middels een watervat en een
waterpomp te organiseren. Veelal regelt de aannemer dit zelf (Firma Wildkamp of Bosta
o.i.d.). Indien Remix hier zorg voor dient te dragen, zijn de kosten als volgt:
Kostprijs watervat
Kostprijs waterpomp
Aanvoerkosten per keer
Afvoerkosten per keer

€250,00
€150,00
€80,00
€80,00

Vergoeding bij retour*: €125,00
Vergoeding bij retour*: €75,00

* Vergoeding mits in goede staat
Aan- en afvoerkosten van een watervat en/of een waterpomp in combinatie met het
leveren of afvoeren van een Remix bouwplaatssilo, komen te vervallen.
5.
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Ten aanzien van het gebruik geldt:
- Zonder toestemming van Remix Droge Mortel b.v., mag niets aan de silo, menger,
bedieningskast of overig ter beschikking gestelde equipement, worden gewijzigd.
- Het mangatdeksel van de silo mag niet worden geopend.
- Kloppen tegen de trechter of wanden van de silo mag alleen met een hamer van rubber
of hout.
- In geval van ongunstige weersomstandigheden (hevige regen, storm, invallende vorst,
dooi e.d.) dient de huurder/ gebruiker ervoor zorg te dragen dat te allen tijde de veilige
stand (loodrecht) van de silo gewaarborgd is en blijft. Huurder/ gebruiker dient indien nodig
hiervoor zelf maatregelen te treffen.
- In geval van vorst dienen vorstgevoelige onderdelen (waaronder met name de
bedieningskast) vorstvrij te worden gehouden. Leidingen en overige vochthoudende
onderdelen moeten worden afgetapt en droog gehouden (zie ook instructieformulier
“metselen in de winterperiode”). De kosten ten gevolge van vorstschade worden
doorberekend aan huurder/ gebruiker.

van de openbare weg naar de plaats van aflevering of het werk, tijdens de lossing, het uitof inladen, de eventuele verplaatsing(en), of tijdens de terugkeer van eerder genoemde
plaats(en) naar de openbare weg, schade aan het vervoermiddel en/ of de hulpmiddel(en),
dan wel door het vervoermiddel en/ of de hulpmiddel(en) schade aan derden, de koper of
leverancier zelve, c.q. aan hun toebehorende goederen of personen in hun dienst, mocht
zijn toegebracht, is koper voor deze schade aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat de
schade veroorzaakt werd door opzet of grove schuld van de bestuurder van het
vervoermiddel. Indien en voor zover leverancier mocht worden aangesproken tot
vergoeding van schade als vorenbedoeld, is koper verplicht leverancier ter zake te
vrijwaren en hem op eerste aanmaning al datgene te vergoeden wat leverancier aan
degene die hem tot schadevergoeding aansprak, mocht hebben moeten voldoen. In dat
geval neemt wederverkoper alle verplichtingen beschreven in de Algemene Verkoop-en
leveringsvoorwaarden op zich. Afspraken met vertegenwoordigings-onbevoegden van
leverancier binden leverancier niet tenzij en voor zover deze alsnog door haar schriftelijk
zijn bevestigd.
7.

Ten aanzien van het verplaatsen van een silo of aanvoer van een lege silo:
- Het verplaatsen met een andere (silo) wagen dan van Remix Droge Mortel b.v. mag alleen
na daartoe verkregen toestemming.
- Het verplaatsen door Remix Droge Mortel b.v. geschiedt binnen 3 werkdagen na daartoe
verkregen opdracht.
- De silo dient vrij toegankelijk te zijn om op te pakken en de nieuwe plaats dient uiteraard
voorbereid te zijn. Kosten als gevolg van stagnatie komen voor rekening van de
huurder/gebruiker.
- De kosten van een verplaatsing op de bouwplaats binnen hetzelfde project, of aanvoer
van een lege silo door Remix Droge Mortel b.v. bedragen € 139,00
- De kosten van een verplaatsing naar een bouwplaats van een ander
project bedragen € 278,00

8.

Ten aanzien van schade en diefstal en schoonmaken geldt:
- Schade ontstaan aan de silo bij het op- of afladen van de silo, menger of bedieningskast is
voor rekening van de vervoerder.
- Beschadiging aan silo, menger en bedieningskast en overig ter beschikking gestelde
equipement die is ontstaan op het bouwwerk, zullen worden hersteld voor rekening van de
huurder/ gebruiker.
- Diefstal is voor rekening van de huurder/ gebruiker.
- Schade en diefstal dienen binnen 24 uur te worden gemeld aan Remix Droge Mortel b.v.
- Bij inlevering van een sterk vervuilde silo met apparatuur wordt € 206,00
schoonmaakkosten in rekening gebracht.

9.

Ten aanzien van retour geleverde silo:
- Silo moet leeg klaarstaan, m.u.v. onze standaardproducten (BM101, BM502, BM310,
CA001, CM158 en/of de UA-varianten hiervan). De bijgeleverde menger en
bedieningskast moeten schoongemaakt zijn bij het retour halen van de silo.
- Retour leveringen dienen vooraf te worden gemeld aan Remix Droge Mortel BV.
- Weging van de retour geleverde mortel geschiedt door Remix Droge Mortel BV.
- Creditering vindt plaats bij retour levering van onze standaardproducten (BM101, BM502,
BM310, CA001, CM158 en/of de UA-varianten hiervan) met hoeveelheden van 500 kg en
meer, onder aftrek van vrachtkosten à € 27,00 per ton.
- Retour geleverde hoeveelheden minder dan 500 kg worden niet gecrediteerd.
- Producten, welke op verzoek zijn aangemaakt, zoals bijvoorbeeld producten met een
speciale samenstelling of met kleur, worden niet gecrediteerd.
Wanneer de silo bij deze producten niet leeg klaarstaat bij het retour halen wordt
€ 123,50 in rekening gebracht voor stortkosten.
- De verloopstekkers, waterkoppelingen en de bedieningskast zijn in bruikleen en dienen
retour te komen met de silo. Indien deze niet retour komen, brengen wij de volgende
kostprijzen in rekening:
Verloopstekker 5 polig
Waterkoppeling
Bedieningskast

€63,55 per stuk
€6,60 per stuk
€2100,00 per stuk

10. Huur van de silo:
- Indien op een werk de contractueel afgesloten doorstroming per werkdag per silo wordt
gehaald, is de silo vrij van huur.
- Afhankelijk van de omvang van het werk wordt een huurvrije doorstroming bepaald van
1,0 ton per dag per silo.
- Voor voegmortel en dunbedmortel geldt een huurvrije doorstroming van 0,5 ton per dag.
- Op het moment van actie (navulling) wordt op basis van nacalculatie de doorstroming
vastgesteld en eventueel verschuldigde huur in rekening gebracht.
- De dag van plaatsing van de silo is huurvrij.
- De huur eindigt de dag na afmelding van de silo.
- Bij einde werk volgt een nacalculatie over de doorstroming voor de gehele periode van het
werk per silo.
- De huurprijs bedraagt zowel voor een 12-tons silo als voor een 35-tons silo € 18,50 per
werkdag.
- Op niet werkbare dagen als gevolg van vorst volgens de norm van het Sociaal Fonds
Bouwnijverheid, wordt er geen huur berekend.
- Tevens wordt er over de periode tijdens de bouwvakvakantie (max. 3 kalenderweken) en
tussen kerst en oud en nieuw (max. 2 kalenderweken) ook geen huur berekend.
11. Aansprakelijkheid:
Voor overige aansprakelijk niet genoemd in deze voorwaarden verwijzen wij u naar onze
algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van
Koophandel te Groningen, onder nummer 06040825
Bovenstaande specifieke leveringsvoorwaarden zijn onverkort van kracht met ingang van
1 januari 2022. Alle voorgaande uitgaven komen per dezelfde datum te vervallen.
Borger, november 2021

Totstandkoming van overeenkomsten.
Overeenkomsten tussen leverancier en koper komen slechts tot stand doordat leverancier
de order van koper bevestigd dan wel wanneer de leverancier aan de uitvoering van de
order is begonnen.
Elke door bemiddeling van een wederverkoper af te sluiten overeenkomst, die tevens de
verrichting van diensten betreft, wordt uitsluitend rechtstreeks door leverancier aan koper
bevestigd behoudens in geval schriftelijk bij overeenkomst hiervan wordt afgeweken.
Indien gedurende de rit van het vervoermiddel en/ of het transport van de hulpmiddelen

www.remix.nl
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