AANVULLENDE VERKOOPVOORWAARDEN
VAN ALBETON B.V., VESTIGINGEN AMSTERDAM, AKERSLOOT, DIEMEN, HAARLEM EN
ROTTERDAM, VOOR DE VERKOOP EN LEVERING VAN BETONMORTEL, ANDERE
CEMENTGEBONDEN MORTELS EN ANHYDRIETSPECIE
Ingaande 1 januari 2022.
Zulks in aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in
Nederland voor de verkoop, levering en betaling van betonmortel en Metselmix®, conform laatstelijk gedeponeerde versie ter Griffie
van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage.
ALGEMEEN
a. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn bovengemelde Algemene Verkoopvoorwaarden, zoals deze zijn
aangevuld door deze Aanvullende Verkoopvoorwaarden, volledig van toepassing, behoudens door partijen uitdrukkelijk
schriftelijk overeengekomen afwijkingen.
b. Met de inwerkingtreding dezer Aanvullende Verkoopvoorwaarden zijn alle eerder uitgegeven Aanvullende
Verkoopvoorwaarden vervallen.
c. De Aanvullende Verkoopvoorwaarden zijn geldig tot op het tijdstip van haar intrekking door ons. De Aanvullende
Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen in zoverre deze tijdens de
geldigheidsduur dezer voorwaarden worden uitgevoerd.
d. Het bepaalde in de Algemene Verkoopvoorwaarden met betrekking tot Definities (art. 1), Prijzen (art. 6), voor zover betreft het
recht van leverancier kostenstijgingen door te berekenen en Geschillen (art. 14), is eveneens van toepassing ten aanzien van
het bepaalde in deze Aanvullende Verkoopvoorwaarden.
Onder ‘Afnemer’ wordt in deze Aanvullende Verkoopvoorwaarden verstaan degene (aannemer, opzichter, uitvoerder of wie het
aangaat), die door koper belast is met de feitelijke in ontvangstneming van de betonmortel en/of andere cementgebonden
mortels en/of anhydrietspecie.
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3.

LEVERANTIES NEN-EN-206 en NEN 8005
Per betonkwaliteit wordt een prijs vastgesteld, afhankelijk van sterkteklasse, milieuklasse en consistentiegebied, waarin
Hoogovencement Cem III/B 42,5 LH HS en grind 4-32 mm is verwerkt.
Prijzen zijn gebaseerd op leveringen van volle wagenladingen franco werk.
Bij samenstellingen anders dan onder 1.a. omschreven, maar wel volgens NEN-EN-206 en NEN 8005 gelden de navolgende
toeslagen:
1. Vliegas (mits beschikbaar)
: meerprijs € 0,08 per kg
Kalksteenmeel
: meerprijs € 0,09 per kg
Portlandcement Cem I 52,5 R
: meerprijs €19,20 per m³
Gedeeltelijke vervanging van Hoogovencement Cem III/B 42,5 LH HS door Portlandcement Cem I 52,5 R, meerprijs
Portlandcement Cem I 52,5 R € 0,06 per kg.
2. Bij gebruik van grind 4-16 mm wordt de verkoopprijs met € 7,25 per m³ verhoogd (incl. meer cement).
3. Bij gebruik van grind 4-8 mm wordt de verkoopprijs met € 14,50 per m³ verhoogd (incl. meer cement).
4. Het gebruik van afwijkende toeslagmaterialen kan aanleiding geven tot aanpassing van de verkoopprijs.
OVERIGE LEVERANTIES VAN BETONMORTEL EN ANDERE CEMENTGEBONDEN MORTELS
Onder overige leveranties wordt verstaan alle samenstellingen in afwijking van NEN-EN-206 en NEN 8005.
Basisverkoopprijs: onder de basisverkoopprijs wordt verstaan de prijs van 1 m³ betonmortel waarin 320 kg Hoogovencement
Cem III/B 42,5 LH HS en grind 4-32 mm is verwerkt.
Prijzen zijn gebaseerd op leveringen van volle wagenladingen franco werk.
Bij samenstellingen anders dan onder 2b omschreven gelden de navolgende toeslagen:
1. Vliegas (mits beschikbaar)
: meerprijs € 0,08 per kg
2. Kalksteenmeel
: meerprijs € 0,09 per kg
3. Gedeeltelijke vervanging van Hoogovencement Cem III/B 42,5 LH HS door Portlandcement Cem I 52,5 R, meerprijs
Portlandcement Cem I 52,5 R € 0,06 per kg.
4. Voor betonmortel met meer of minder cement per m³ worden de prijzen resp. verhoogd met € 0,12 per kg en verlaagd met
€ 0,08 per kg.
5. Bij gebruik van grind 4-16 mm wordt de verkoopprijs met € 5,00 per m³ verhoogd. Indien toepassing van grind 4-16 mm
leidt tot verhoging van de cementhoeveelheid, zal de extra cement overeenkomstig punt 2.d.3. en 2.d.4. verrekend
worden.
6. Bij gebruik van grind 4-8 mm wordt de verkoopprijs met € 10,00 per m³ verhoogd. Indien toepassing van grind 4-8 mm
leidt tot verhoging van de cementhoeveelheid, zal de extra cement overeenkomstig punt 2.d.3. en 2.d.4. verrekend
worden.
7. Het gebruik van afwijkende toeslagmaterialen kan aanleiding geven tot aanpassing van de verkoopprijs.
HULPSTOFFEN VOOR BETONMORTEL
De prijzen voor levering en/of toevoeging van hulpstoffen aan de betonmortel worden op aanvraag verstrekt. Bij
specietemperaturen boven 20º Celsius kan toepassing van een hulpstof noodzakelijk zijn.
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KLEINE WAGENLADING
KLEINE WAGENLADING BETONMORTEL EN ANDERE CEMENTGEBONDEN MORTELS
Voor ladingen kleiner dan 9 m³ als éénmalige afroep, wordt per m³ minder dan 9 m³ € 18,00 toeslag voor kleine
lading berekend. Van deze toeslag is uitgezonderd één sluitvracht per afroep of per stort.
KLEINE WAGENLADING ANHYDRIETSPECIE
Voor ladingen kleiner dan 9 m³ als éénmalige afroep, wordt een toeslag berekend. Deze toeslag bedraagt € 6,25 voor elke
¼ m³ minder dan 9 m³. Een sluitvracht is hiervan uitgezonderd.
Het leveren van betonmortel, andere cementgebonden mortels en anhydrietspecie op bouwwerken via B-wegen, mits
ontheffing overheid, zal worden verrekend conform bovengenoemde kleine wagenlading plus eventuele toeslagen ten gevolge
van routewijziging en dergelijke.

5.

ANNULERINGSKOSTEN
Bij annulering na 14:00 uur op de werkdag voorafgaand aan de dag van levering wordt per afbestelde m³ € 9,00 berekend,
zijnde 50% van het tarief kleine wagenlading.
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LOSTIJDOVERSCHRIJDING
LOSTIJDOVERSCHRIJDING BETONMORTEL EN ANDERE CEMENTGEBONDEN MORTELS
Het oprijden, lossen en afrijden moet zijn beëindigd binnen een tijdsbestek van 3 minuten per m³ na aankomst op het werk.
Indien genoemde tijd door toedoen van koper, afnemer of diens personeel wordt overschreden, dan wordt per wagen een tarief
van € 21,00 per kwartier in rekening gebracht.
LOSTIJDOVERSCHRIJDING ANHYDRIETSPECIE
Het oprijden, lossen en afrijden moet zijn beëindigd binnen een tijdsbestek van 7 minuten per m³ na aankomst op het werk.
Indien genoemde tijd door toedoen van koper, afnemer of diens personeel wordt overschreden, dan wordt per wagen een tarief
van € 21,00 per kwartier in rekening gebracht.
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RETOURVRACHTEN
RETOURVRACHT BETONMORTEL EN ANDERE CEMENTGEBONDEN MORTELS
Voor geretourneerde vrachten betonmortel wordt, behalve de overeengekomen prijs per m³ betonmortel, een bedrag van
minimaal € 50,00 voor elke m³ en/of € 50,00 voor een rest van minder dan 1 m³ in rekening gebracht. Voor geretourneerde
vrachten Eco2Floor en vloeispecie wordt een bedrag van minimaal € 70,00 voor elke m3 en/of € 70,00 voor een rest van
minder dan 1m3 in rekening gebracht.
RETOURVRACHT ANHYDRIETSPECIE
Afgeroepen, reeds geproduceerde en/of aangevoerde Anhydrietspecie kan niet retour gezonden worden. Voor zover
deze Anhydrietspecie door leverancier opgeruimd kan worden, zal gelden: behalve de overeengekomen prijs per m³
Anhydrietspecie, zal per m³ retour gezonden Anhydrietspecie een bedrag van minimaal € 100,00 per m³ opruimkosten
berekend worden, behalve indien de retour gezonden hoeveelheid 1 m³ of minder bedraagt.
OVERWERKTARIEF
De betonmortel, de cementgebonden mortels c.q. de Anhydrietspecie wordt geleverd binnen de normale fabriekstijden op
maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 16:00 uur. Voor leveranties voorafgaand aan en/of in aansluiting op genoemde tijden
worden de volgende overwerktarieven minimaal in rekening gebracht:
maandag t/m vrijdag van 06:00 tot 07:00 uur en van 16:00 tot 18:00 uur basis overwerktarief € 85,00 per uur vermeerderd met
het aantal mixers à € 32,00 per uur.
de tarieven voor leveringen voor 06:00 uur en na 18:00 uur en op zaterdag en zondag, alsmede die voor de continu storten en
storten ten behoeve van glijbekisting, worden in overleg met de koper c.q. afnemer per geval vastgesteld.
VERWARMDE BETONMORTEL
Bij temperaturen van 0º Celsius of lager (weerfase 4 t/m 6) wordt uitsluitend tegen verhoogde prijs verwarmde betonmortel
geleverd, bij weerfase 3 in overleg. Prijzen worden op aanvraag verstrekt.

10. LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN
Leveren van tempexmallen
Bepaling druksterkte van kubussen conform NEN-EN 12390
Maken van een ijkgrafiek conform NEN 5970
Bepaling vloeistofindringing, per bepaling

: € 25,00 per mal
: € 30,00 per kubus
: € 240,00 per ijkgrafiek
: € 150,00 per bepaling

11. AANSPRAKELIJKHEID
Behoudens in geval van grove schuld of opzet van de chauffeur, waarvoor de bewijslast rust op de koper c.q.
afnemer, is schade aan het vervoermiddel, aan personen of goederen, tijdens het lossen en rijden op het werk, voor
koper c.q. afnemers risico en rekening.
12. BINNENSTADTOESLAG AMSTERDAM
Voor Amsterdam geldt voor levering in de 1e binnenstadsring een toeslag van € 7,50 per m³ met een minimum van
9 m³ per vracht (€ 67,50) overeenkomstig bepalingen van punt 4.a, kleine wagenlading betonmortel en andere
cementgebonden mortels, en 4.b, kleine wagenlading anhydrietspecie.
Alle in deze Aanvullende Verkoopvoorwaarden genoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

