
Aanvullende verkoop- en leveringsvoorwaarden voor alle beglazingsvormen en panelen SCHÜCO® 

International KG, Karolinenstraße 1 – 15, D-33609 Bielefeld (Per: januari 2004)  

1.  Algemeen  

1.1  Voor zover hierna niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn op de leveringen van gelaagde 

isolerende glaspanelen, brandwerend glas en andere beglazingsvormen of panelen de op het moment van 

aanschaf geldige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van SCHÜCO® International KG van 
toepassing.  

1.2  De besteller is zelf aansprakelijk voor de juistheid van de bij de bestelling op te geven maten. Deze 

dienen exact te worden opgegeven. De opgegeven maten zijn bindend, met dien verstande dat daarbij 

afwijkingen in breedte en hoogte van ± 2 mm toelaatbaar zijn; bij gelaagd glas bedraagt deze afwijking ± 3 mm.  

1.3  Opdrachten op afroep zijn alleen mogelijk bij brandwerend glas. Bij isolerend glas, overige 

beglazingsvormen of panelen worden opdrachten op afroep niet aangenomen. Bij opdrachten op afroep is de 

besteller verplicht de bestelling binnen tien werkdagen na mededeling dat deze gereed staat in haar geheel af 
te nemen. Indien de bestelling niet binnen de genoemde termijn wordt afgenomen behouden wij ons het recht 

voor om de goederen op kosten en voor risico van de besteller op te slaan.  

2. Bijzondere uitvoeringen 

2.1  Eenheden uit isolerend glas of panelen die niet alleen rechte hoeken vertonen worden berekend naar de 

vlakken van de kleinste rechthoek die daaromheen kan worden gevormd. Bovendien wordt een aparte opslag 

berekend, die kan variëren naar moeilijkheid van de opdracht. Uitvoeringsmogelijkheden kunnen op aanvraag 
worden verschaft.  

2.2  De besteller stelt Schüco naar wens schetsen of sjablonen ter beschikking in schaal 1:1.  

3. Levering  

3.1  Voor zover niet anders overeengekomen, vindt levering ‘vanaf fabriek’ plaats. De besteller moet de 

geleverde materialen onmiddellijk na levering uitladen. Indien voor het afladen van de beglazing of de panelen 
een kraanwagen noodzakelijk is, dient de besteller deze tijdig ter beschikking te hebben.  

3.2  Plaatsing van glaspanelen in de transportstellage van het transportvoertuig vindt uitsluitend uit 

vervoerstechnische aspecten plaats. De plaatsing hoeft niet overeen te stemmen met de door de besteller 
opgegeven breedte- en hoogtematen.  

3.3  Brandwerende beglazingen of panelen worden in beginsel niet verpakt volgens opstelling, maar naar 

gelang vervoerstechnische en productietechnische vereisten in houten dozen op maat, houten rekken of pallets 
of dan in honingraatkarton. 

4.  Rechten voortvloeiend uit gebreken in de materialen  

4.1  De besteller is verplicht direct na levering de materialen te controleren op transportschade, volledigheid 

en gebreken met extra controle wat vochtigheid verschijning betreft. Transportschade, gebreken, verkeerde of 
te weinig geleverde materialen, alsmede afwijkingen van het afleveringsdocument respectievelijk factuur dienen  



ons direct, uiterlijk binnen zeven dagen, te worden meegedeeld. In het andere geval beschouwt Schüco de 
zending als goedgekeurd. Duidelijke, reeds bij aankomst van de materialen uiterlijk kenbare beschadigingen, 

zoals bijv. glasbreuk, dienen onverwijld te worden meegedeeld aan de transporteur, en op het 
afleveringsdocument te vermelden. Indien de besteller de geleverde materialen na ontdekking van gebreken 

niettemin verder verwerkt, zijn alle vorderingen van de besteller betreffend de gebreken uitgesloten.  

4.2  De besteller kan Schüco tot vijf jaar na de risico-overdracht aansprakelijk stellen voor gebreken aan 

gelaagd isolerend glas, andere beglazingen of glaspanelen. Bij brandwerend glas geldt hiervoor een termijn van 

één jaar na aflevering. Na deze termijnen kunnen geen vorderingen wegens aansprakelijkheid meer worden 
ingediend.  

4.3  Voor glassoorten die bestemd zijn om te worden ingebouwd in verkeersmiddelen of diepvrieskisten, 

alsmede voor bijzondere combinaties (bijv. met gekleurd gelaagd glas, gewelfde glassoorten enz.) gelden 
uitsluitend de onder punt 8 en 9 van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (AVLV) geformuleerde 
voorwaarden.  

4.3  Voor PYROSTOP- en PYRODUR-glas geldt bovendien nog het volgende: PYROSTOP- en PYRODUR-

glas bestaat uit verschillende silicaat glaslagen, waartussen brandwerende lagen zijn aangebracht. Natuurlijk 
optredende spanningen die op zichzelf tot glasbreuk kunnen leiden komen bij deze ruiten als gevolg van de 

huidige productiekwaliteit niet meer voor. Glasbreuk ontstaat derhalve uitsluitend door vreemdelingen 
invloeden. Wij aanvaarden bij PYROSTOP- en PYRODUR-ruiten derhalve alleen aansprakelijkheid voor 
glasbreuk, indien wij voor dergelijke vreemdelingen invloeden verantwoordelijk zijn.  

4.4  Indien interferentie optreedt, is aansprakelijkheid wegens gebreken uitgesloten.  

4.5  Vervanging van materialen die gebreken vertonen vindt alleen plaats nadat de besteller heeft 

aangegeven bereid te zijn de vervangende materialen in ontvangst te nemen. De besteller is verplicht om de 
gebrekkige materialen aan ons terug te sturen in dezelfde verpakking als die waarin de vervangende materialen 

werden geleverd. 

5.  Prijs- en betalingsvoorwaarden:  

Voor zover niet het tegendeel is overeengekomen, gelden onze prijzen in euro’s vanaf fabriek; vrachtkosten, 

douanekosten, invoer en verpakkingskosten; deze worden afzonderlijk in rekening gebracht. De wettelijk 
bepaalde omzetbelasting is niet in onze prijzen inbegrepen; het percentage dat op factuurdatum wettelijk geldt 
wordt op de factuur afzonderlijk vermeld. 


