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Bijzondere verhuur- en verkoopsvoorwaarden voor bekisting, ondersteuning en 

steigers 
 
 
 
 
1.OFFERTES 
De prijsoffertes zijn gebaseerd op onze hier bijgevoegde algemene en bijzondere 
verhuurvoorwaarden.  
Bij afwezigheid van voorafgaande schriftelijke opmerking(en) zullen enkel deze 
voorwaarden als geldig beschouwd worden voor de hele duur van het contract.  
De huurprijzen zijn opgesteld volgens een percentage van het verkooptarief geldig bij de 
ondertekening van het contract. Zij zullen geldig zijn voor de hele duur van de 
overeenkomst.  
 De laadrekken, stempelkorven en metalen bakken, hoewel niet- bepaald in onze offertes, 
zullen aangerekend worden met een identiek percentage als deze voorzien bij de 
ondertekening van het contract.  
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW 
 
2.  BESTELLINGEN 
De klant is verplicht  ons de bestelling officieel te bevestigen. 
Een betaling van huurgarantie, gelijkwaardig aan 25% van de materieelwaarde, zal 
gevraagd worden bij het opstellen van het contract. 
De klant verbindt zich er eveneens toe om aan WOLFTECH NV, ten laatste binnen de 8 
dagen volgend op de faktuurdatum, een receptiebon over te maken, indien die bij de 
facturatie moet  gevoegd worden. 
De klant verbindt zich er toe WOLFTECH NV, bij de bestelling, te verwittigen indien een 
huur met optie aankoop wordt overwogen. 
 
3. LEVERINGSTERMIJN 
De levertermijnen zijn indicatief en worden op minimum 5 werkdagen, na ontvangst van de 
schriftelijke bestelling, bepaald. 
 
4. TRANSPORT 
De prijzen zijn opgesteld : af depot Machelen. 
Op verzoek van de klant stemmen wij ermee in om het transport via een onafhankelijke 
transporteur te organiseren.  
Evenwel zal WOLFTECH NV in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden bij 
eventuele vertragingen. (het materiaal zal op risico van de ontvanger vervoerd worden).  
De behandelingskosten, zowel bij levering als bij de terugkeer, zullen in de 
transportfacturatie verrekend worden. 
De transportkosten zullen forfaitair opgesteld worden in functie van de afstanden en zullen 
1u30 laad- en/of  lostijd ter plaatse omvatten.  
Extra wachttijden zullen volgens de geldende uurtarieven gefactureerd worden. 
 
5. VERZEKERING 
Een verzekering “alle risico's”, die het geheel van het geleverde materiaal (van welke 
oorsprong dan ook) dekt, is verplicht.  
De verzekeringspremie evenals de vrijstelling zijn ten laste van de klant. 
 
 
 



 
6. MATERIEEL 
WOLFTECH NV verbindt zich ertoe om het vereiste materiaal in goede staat  te leveren. 
Elke opmerking  moet onmiddellijk en schriftelijk aan WOLFTECH NV gemeld worden. 
De panelen zullen met reeds gebruikte huiden geleverd worden. 
Op verzoek van de klant, kunnen de panelen met nieuwe huiden geleverd worden, wat 
evenwel een meerkost zal geven evenals een mogelijke verlenging van de levertermijn. 
De huurder verbindt er zich toe het gehuurde materiaal in goede staat te houden, alsook te 
onderhouden. 
De normale slijtage evenals het schoonmaken worden in principe niet aangerekend. De 
doorboorde huiden en/of onbruikbare panelen zullen wel aangerekend worden en dit 
volgens onze geldende tariefprijs, na overleg met en akkoord van de klant. De beschadigde 
en verloren stukken zullen eveneens aan hetzelfde tarief gefactureerd worden. 
De beschadigde stukken blijven voor expertise gedurende een periode van 2 weken, te 
rekenen na terugkeer van het materiaal, ter beschikking van de klant in ons depot van 
Machelen en zullen vervolgens gedeclasseerd worden. Geen enkele aftrek van huurprijzen 
zal toegekend worden. 
 
7. TECHNISCHE ASSISTENTIE 
WOLFTECH NV verbindt zich ertoe begeleiding te voorzien door een ervaren technisch 
adviseur evenals een technische studie. 
De levering van “principe” plannen is in onze prijzen inbegrepen.  
Zij kunnen in geen enkel geval als zodanig als uitvoeringsplannen beschouwd worden. 
 
8. GEBRUIK 
WOLFTECH NV kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden in geval van 
ongeval ten gevolge van een niet-conforme montage aan de voorschriften van de fabrikant. 
De weerstand van de bodem en de verschillende steunpunten maken geen deel uit van de 
studie van WOLFTECH NV. 
De klant verbindt zich ertoe om het materiaal als goede huisvader te gebruiken en om de 
voorschriften van de fabrikant evenals de geldende reglementeringen te eerbiedigen. 
Voor de steigers, zal de klant de beschikkingen van het Koninklijk besluit van 31/08/05 
naleven betreffende de werkzaamheden in hoogte. 
Bepaalde gehuurde stukken (zoals de transporthaken), zijn gebonden aan verplichte 
periodieke controles door SECT.  
De trimestriele controles moeten op koste van en door de klant uitgevoerd worden. 
 
9. FACTURATIE 
De facturatie van het materiaal telt vanaf de dag van afhaling of levering tot en met de dag 
van terugkomst dit met een minimum van één maand. Vervolgens wordt er per 30ste van 
het maandelijks huurbedrag aangerekend. 
Behalve specifieke tegengestelde overeenkomsten, zijn de verhuurfacturen betaalbaar netto 
contant bij ontvangst. 
Elke betalingsachterstand zal ons het recht verlenen om het contract te ontbinden en het 
materieel te recupereren na een eventuele demontage indien noodzakelijk in de 
aanwezigheid van een deurwaarder en ten koste van de in gebreke gebleven klant.. 
 
10. RETOUR MATERIEEL 
De klant zal het materieel schoongemaakt, gesorteerd en opgeruimd terugbrengen. 
Bij de retourlevering zal  gedetailleerde lijst van de teruggebrachte goederen het transport 
vergezellen. 
In geval van nalatigheid, zal alleen de telling van NV WOLFTECH als geldig beschouwd 
worden. 
Een gedeeltelijke terugkeer wordt aanvaard. 
 
11. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM 
De verkochte goederen blijven steeds eigendom van NV WOLFTECH tot de volledige 
betaling van de factuur. 


