
 

   

     

 
Algemene voorwaarden Ekosiet Projects B.V. 
 
Productie 
De elementen zijn opgebouwd uit diverse gradaties kwartszand en natuursteengranulaat gebonden met 
polyesterhars en gewapend met  glasweefsel. Voor de bevestiging kunnen schroefgaten en/of instortvoorzieningen 
in de elementen worden opgenomen. Diktekanten worden niet voorzien van structuur. 
Vaste hoekstukken worden in een productiegang gemaakt. 
 
Producten van Ekosiet Projects B.V. bestaan voor 90% uit natuurlijke producten. Ekosiet Projects B.V. streeft ernaar 
dat kleur-, samenstellings-, gradatie- en/of structuurverschillen in het eindproduct zoveel mogelijk worden 
voorkomen. Kleur-, samenstellings-, gradatie- en/of structuurverschillen kunnen echter nimmer reden geven tot 
afkeur van de door Ekosiet Projects B.V. geleverde producten en Ekosiet Projects B.V. is nimmer aansprakelijk voor 
afwijkingen in kleur-, samenstellings-, gradatie- en/of structuur; dergelijke afwijkingen kunnen nooit een reden tot 
schadevergoeding vormen. 
 
Ekosiet Projects B.V. streeft ernaar het aftekenen van malbodemnaden en/of luchtbelvorming in het eindproduct 
door toedoen van specifieke malprincipes zoveel mogelijk te voorkomen. Het aftekenen van malbodemnaden en/of 
luchtbelvorming in het eindproduct kan echter nimmer reden tot afkeur geven en Ekosiet Projects B.V. is nimmer 
aansprakelijk voor het aftekenen van malbodemnaden en/of luchtbelvorming in het eindproduct; dergelijke 
afwijkingen kunnen nooit een reden tot schadevergoeding vormen. 
 
Bemonstering 
Voor projecten worden meestal projectmonsters gemaakt. In het offertestadium kunnen projectmonsters niet altijd  
kosteloos ter beschikking worden gesteld.  
De kosten van gemaakte monsters hangen af van de gekozen kleur en structuur. 
De productie start na goedkeuring monster door opdrachtgever. 
 
Kleurstelling 
Door weersinvloeden kan de kleur van de elementen naar verloop van tijd teruglopen. Dit geldt met name voor  
de “hardere” en donkere kleuren. Het teruglopen van de kleur valt niet onder de garantie en kan ook nimmer reden 
tot afkeur geven. Ekosiet Projects B.V. is nimmer aansprakelijk voor het teruglopen van de kleur; dergelijke 
afwijkingen kunnen nooit een reden tot schadevergoeding vormen.  
 
Bevestiging 
Gevelelementen (verticaal): mechanische bevestiging. 
Max. h.o.h. maat bevestigingspunten (schroefgaten of inserts) 600 mm bij een 2 punts-bevestiging.  
Max. h.o.h. maat bevestigingspunten (schroefgaten of inserts)  750 mm bij een 3 punts-bevestiging of meer. 
Maximale randafstand ca. 80 mm. Minimale randafstand ca. 30 mm.  
Minimale randafstand hoekpunt ca. 30 bij 50 mm. 
 
Afbouwproducten (bijv. afdekkers en/of spekbanden): mechanische bevestiging en/of verlijming. 
Wijze van bevestigen hangt af van ondergrond en detaillering afbouwproduct. 
 



 

   

     

Leveringen 
Gerekend is met een lostijd van 1,5 uur per vracht. Bij overschrijding wordt u € 75,00  per uur in rekening gebracht. 
Indien Ekosiet Projects B.V., ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Ekosiet Projects B.V., niet 
regelmatig en/of conform overeen gekomen leveringsschema, zijn geplande productie en/of overige in opdracht 
zijnde werkzaamheden kan uitvoeren, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de opdrachtgever. 
 
De opdrachtgever verzorgt het lossen van de goederen en draagt daarvoor de verantwoordelijkheid.  
Ekosiet Projects B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door het lossen  
van de goederen. Eventuele reclamatie moet geschieden binnen 2 uur na lossen van de goederen. Reclamatie na  
deze periode is niet meer mogelijk.                                                                
 
Engineering 
De opdrachtgever stelt de juiste gegevens ter beschikking voor het uitwerken van de productietekeningen en 
principedetails. Inmeten op locatie is niet inbegrepen. De productie start na goedkeuring tekenwerk door 
opdrachtgever. 
 
Verpakking en Opslag 
De elementen worden op pallets, A-frames of mobil-racks aangeleverd, afhankelijk van type en afmeting elementen. 
De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een goede en vlakke opslaglocatie. Deze opslag dient te waarborgen dat 
de kwaliteit van de goederen niet achteruitgaat. 
 
Toleranties 
1e - Lengte  max. 1,5 mm per m1 
2e - Breedte   max. 1,5 mm per m1     
3e - Hol of bol    max. 2,5 mm per m1 
4e   Dikte  +/- 2 mm 
5e - Scheluw   max. 2,5 mm per m1 
6e - Schroefgaten   max. 5 mm 
Voegafmetingen worden afgestemd op bovenstaande toleranties (afhankelijk van de hoogte en lengte van de  
panelen). 
 
Verzekering 
Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat onze ingebrachte leveringen en werkzaamheden onder de dekking  
van uw CAR-polis vallen.  

 
Garantie   
Conform Ekosiet Projects B.V. voorwaarden, looptijd van 5 jaar, ingaande op de dag van levering. 
Niet onder genoemde garanties vallen: de gebreken ten gevolge van normale slijtage, de verwaarlozing van 
onderhoud, het onjuist onderhouden en het onjuiste gebruik.  
Producten van Ekosiet Projects B.V. bestaan voor ca. 90% uit natuurlijke grondstoffen. Ekosiet werkt uitsluitend met 
leveranciers die de meest hoogwaardige kwaliteit van de grondstoffen leveren. Gebreken en/of afwijkingen die 
direct te herleiden zijn naar de samenstelling van de natuurlijke grondstoffen vallen nooit uit te sluiten en kunnen 
nimmer reden tot afkeur of schadevergoeding geven.  
 



 

   

     

Achter-constructie gevels  
Ekosiet Projects B.V. adviseert een aluminium of stalen achter-constructie. Wanneer er echter gekozen wordt voor 
een houten achter-constructie dient men in verband met de duurzaamheid van het hout voor een deugdelijke 
ventilatie te zorgen. Ekosiet Projects B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor de door de 
opdrachtgever gebruikte (achter)constructie.   
 
Montage 
Richtlijnen montage gevelelementen worden meegeleverd met de eerste elementvracht. 
 
Montageframe 
Ten behoeve van de montage kan Ekosiet Projects B.V. een speciaal vervaardigd en gecertificeerd hijsframe 
verzorgen. Het frame wordt desgewenst met de eerste elementvracht meegeleverd. Kosten op aanvraag, gebruik op 
eigen risico. 
 
Overmacht 
Overmacht geeft aan Ekosiet Projects B.V. het recht geheel of gedeeltelijk alle bestellingen te annuleren of de 
uitvoering ervan uit te stellen, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is tot beëindiging van de opdracht of 
schadevergoeding. 
 
Verrekeningen 
Hoeveelheidverschillen in offertestadium alsmede in opdrachtstadium komen te allen tijde voor verrekening in 
aanmerking, tenzij anders overeengekomen. 
 
Aansprakelijkheid 
Indien Ekosiet Projects B.V. aansprakelijk mocht zijn jegens opdrachtgever, is deze aansprakelijkheid beperkt tot 
hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 
Indien Ekosiet Projects B.V. aansprakelijk is voor door opdrachtgever geleden schade, is die aansprakelijkheid beperkt 
maximaal het bedrag van de factuur van de opdracht levering waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft. 
 
Ekosiet Projects B.V. wijst formeel alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor schade berokkend aan 
personen of zaken die het gevolg zijn van een tekort of gebrek van een van haar leveringen.  
 
Ekosiet Projects B.V.is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door 
bedrijfsstagnatie en andere indirecte schade.  
 
De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade 
te wijten is aan de opzet aan de zijde van Ekosiet Projects B.V. 
 
Eigendomsvoorbehoud 
Zolang de factuur die door Ekosiet Projects B.V. voor een opdrachtgever is verstrekt, niet is betaald, blijft het 
eigendom van de goederen, respectievelijk van door verwerking daarvan verkregen producten, bij Ekosiet Projects 
B.V.          
 



 

   

     

Verkoopvoorwaarden  
Op al onze rechtsbetrekkingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Derhalve sluit Ekosiet Projects B.V. 
de algemene voorwaarden van opdrachtgever uit, ongeacht of opdrachtgever in zijn aanvraag, brieven, faxen, 
mailberichten e.d. daar naar verwijst dan wel de Ekosiet Projects B.V.-voorwaarden (expliciet of impliciet) van de 
hand wijst.  
 
Ekosiet Projects B.V. is niet verplicht of gehouden om tot afgifte van garanties, althans tot afgifte van een 
garantieverklaring over te gaan dan nadat onze opdrachtgever aan alle uit een overeenkomst voortvloeiende 
financiële verplichtingen heeft voldaan.  
 
Toepasselijk recht 
Op deze overeenkomst tussen Ekosiet Projects B.V. en de opdrachtgever, inclusief alle aanverwante documenten en 
deze algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 


