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Verkoop

Prijzen

Prijzen zijn geldig tot de vermelde geldigheid datum op de offerte.
Maximum zijn offerte prijzen 30 dagen geldig.
Offertes zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.
Prijzen in enige catalogi zijn louter ter indicatie. Prijzen zijn definitief bij onze gepersonaliseerde offerte.
Een eventuele toegestane korting is nooit geldig op toebehoren, gereedschappen en transport.

Exclusief

Prijzen zijn exclusief 21% BTW, levering, montage, isolatie, verzaging en projectstudie.

Betaling

De definitieve betalingsvoorwaarden staan op de factuur vermeld. De (betalings)voorwaarden van Idonit
bv hebben steeds voorrang op de betalingspolicy van de klant. Goederen blijven onze eigendom tot de
volledige betaling. Bij goederen ‘op bestelling’ kan een voorafbetaling gevraagd worden.
De niet betaling van een schuld op de vervaldag maakt alle vorderingen van rechtswege en zonder
ingebrekestelling ineens opeisbaar en geeft Idonit bv het recht alle verdere bestellingen of leveringen op
te schorten zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn en dit zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling. De goederen blijven eigendom van Idonit bv tot volledige (af)betaling van de factuur of
het rekeningbedrag, met inbegrip van interest en kosten, zelfs indien zij werden gewijzigd of
geïncorporeerd. De risico’s die goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de klant vanaf de
levering. Enig dispuut rond een bepaald factuur/project kan nooit een aanleiding geven tot een niet
betaling van een andere factuur/project.

Afhaling

Afhalingen zijn enkel mogelijk na afspraak.
Kastanjelei 12A te Sint-Katelijne-Waver (dit is de kiezelweg rechts naast het tuincentrum Oh’Green).
Het is de verantwoordelijkheid van de klant voor een veilige en correcte stapeling/transport.
Bvb. is het verticaal vervoeren van de panelen (bv. rechtopstaand in een camionette) en stelligste
afgeraden en daarom volledig op eigen risico van de klant.

Levering

Het supplement leverkost wordt berekend volgens de afnamehoeveelheid, levertermijn en leverplaats.
De klant is verantwoordelijk voor het lossen van de goederen vanop de vrachtwagen.
Het ‘leveringsschema’ en ‘levertermijnen’ zijn louter indicatief en behoudens stockwijzigingen.

Paletten

Voor paletten (2440x1220mm) zal een waarborg worden aangerekend van 42,00 euro/stuk (excl. btw) die
integraal wordt terugbetaald bij teruggave van de paletten te Sint-Katelijne-Waver. Zie www.noviclad.be
-> downloads -> ‘algemene instructies’ voor de richtlijnen van een correcte stockage. Dit document is
ook op eenvoudig verzoek beschikbaar.

Plaatsing

Plaatsing is niet inbegrepen in onze prijzen. Het is aanbevolen om de gevelpanelen te bevestigen op een
houten draagstructuur d.m.v. gekleurde inox schroeven. De algemene instructies zijn te vinden op
www.noviclad.be of op eenvoudig verzoek beschikbaar.

Distributeur

Noviclad gevelpanelen worden exclusief verdeeld door Idonit BV.

Heirkracht

Idonit BV behoudt zich het recht voor omwille van heirkracht, oorlog, rampen, economische boycots
levertermijnen en prijzen aan te passen of zelfs af te schaffen.

Geschillen

Laattijdige betalingen resulteren in een extra factuur van 1.2 % per maand op het uitstaande bedrag,
verhoogd met de kosten. Voor geschillen is alleen de rechtbank van Mechelen bevoegd. De officiële
voertaal is Nederlands.

Noviclad is een gedeponeerd merk van Ignidon BV en wordt in België verdeeld door :
Idonit BV | Kastanjelei 12A | 2860 Sint-Katelijne-Waver (enkel op afspraak)
+32 15 80 43 40 | info@noviclad.be | www.noviclad.be
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Garantie

Productspecificatie

Noviclad is een in de massa gekleurde plaat met een niet uniform aspect, eigen aan calcium silicaat
producten, en met kleurvariaties aan het oppervlak. Witte punten en inclusies bepalen het natuurlijk
karakter van deze plaat. Het aspect van Noviclad kan veranderen na tijd, volgens een natuurlijk
verouderingsproces.
Tevens kan elke nieuwe productie een ander aspect vertonen. Vraag steeds een gratis staal van de
huidige stock voor de definitieve kleurbepaling. Het verkregen gratis staal is slechts geldig voor de stock
op het ogenblik van de aanvraag.
Doordat het aspect van de Noviclad gevelpanelen kan veranderen na tijd, wordt het verkregen gratis
staal irrelevant t.o.v. het geïnstalleerde gevelpaneel dat een natuurlijk verouderingsproces heeft
doorlopen.

Garantievoorwaarden

Elk Noviclad gevelpaneel dat door Idonit BV onvolwaardig bevonden wordt aan de bedoelde eisen zal
door Idonit BV vervangen worden door een gelijkaardig Noviclad gevelpaneel. Deze worden kosteloos
geleverd met uitsluiting van andere kosten zoals demontage en her-montage kosten. Wij aanvaarden
geen enkel financieel gevolg voor de tekortkomingen van andere leveranciers, architecten of
aannemers. De garantie is alleen geldig indien de gevelpanelen geschroefd worden op een houten
draagstructuur van het type ‘geventileerde gevel’(zie ‘Noviclad Algemene Instructies’
op www.noviclad.be). Voor eventuele andere bevestigingsmethoden dient de klant de garantie te
bekomen van de partij die het alternatieve systeem voorstelt. Deze partij dient rekening te houden met
alle karakteristieken van de Noviclad plaat dmv studie en voorafgaande testen. In geen geval kan Idonit
BV aansprakelijk gesteld worden indien de plaat wordt beschadigd door het toepassen van het
alternatieve bevestiging systeem.
De garantie is enkel geldig indien de handling, stockage en installatie van de platen volledig conform de
instructies in het document ‘Noviclad Algemene Instructies’ is. Dit is verkrijgbaar via www.noviclad.be
of op eenvoudig verzoek.

Andere documenten

Gelieve deze te downloaden op www.noviclad.be. U kunt ze ook op eenvoudig verzoek ontvangen via info@noviclad.be.
-

Algemene instructies
Bestekomschrijving
Productfiche
Veiligheidsinformatie
Prestatieverklaring
Verzagen
Geventileerde gevel
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