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Inhoud
A

Constructiemateriaal

H

Onderbouwtoebehoren

1
2
3

Constructieprofielen
Steunen / klauwen
Dempingselementen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gereedschapskisten
Brandblushouders
Watertanks
Wielkeggen
Lieren
Parkeerremmen
Triangels en toebehoren
Neuswielen, steunpoten
Wielen en banden
Beveiligingen
Palletkasten
BE-opleggerchassis

B

Wiel, zij- en achterafscherming

1
2
3
4

Bumpers
Spatschermen
Zij-afscherming
Stootbeveiliging

C

Hang- en sluitwerk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bordwandsluitingen en scharnieren
Grendels
Dekselbeslag
Ketting toebehoren
Opbouwsluitingen
Inbouwsluitingen
Deursloten
Profielscharnieren
Deurscharnieren 180˚
Deurscharnieren 270˚

D

Verlichting en elektra

1
2
3
4
5
6

Zijmarkeringsverlichting
Stekkerverbindingen
Verbindingsleidingen
Lichten
Reflectoren
Diversen

E

Ladingbehandeling

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ladingvastzetrails
Airline
Telescoopstangen
Verticale sperstangen
Sperramen
Bison Net
Bison Cover Net Pacar/ Craft
Kledingstangen
Sjor- ogen, haken
Anti schuifmatten

F

Ventilatieprodukten

1
2
3
4

Vensters
Licht/beluchtingsluiken en -kleppen
Ventilatiekleppen en -roosters
Dakventilatoren

Huifbouwtoebehoren
1

I

Afdichtingen

1

Afdichtingen

J

Deuren

1
2

Roldeuren
Deurvastzetters

K

Carrosserietoebehoren

1
2
3

Gasveren
Trappen en ladders
Grepen

L

Kipcilinders en toebehoren

1
2
3
4

Kipcilinders en toebehoren
Compass 3,5 ton
Inline handpomp
Kipper set Ø 44 mm

M Oprijplaten
1
2
3
4

Aluminium oprijplaten
Aluminium oprijplaten Double use
Aluminium oprijplaten Clean pass
Klapbare oprijplaten

N

Opbouw componenten

1
2
3
4

GETO
GETO
GETO
GETO

Gigaport
Variosider
Varioplan
Sider Curtainsider-kit

N

Lijm -en afdichtingsstoffen

1
2
3
4

Lijm -en afdichtingsstoffen
Voorbehandeling
Verwerkingsgereedschappen
Hulpmiddelen

Daksystemen

Auteursrechten voorbehouden. De in deze catalogus verstrekte gegevens en aanbevelingen zijn niet bindend. Wij zijn niet
verantwoordelijk bij verkeerde toepassing van onze producten. Deze catalogus is ons intellectueel eigendom. Nadruk door
derden verboden. Technische wijzigingen voorbehouden. Levering volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden.
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Algemeen
AL-KO KOBER - Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
Artikel 1
Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen
door ons aan derden gedaan, op alle door ons in opdracht van derden
verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest
ruime zin van het woord door ons met derden aangegaan.
2. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland ongeacht de
woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar een overeenkomst tot stand gekomen,
danwel ten uitvoer is of had moeten worden gelegd.
Artikel 2
Aanbiedingen
Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en gebaseerd op de eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.
Door ons in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte
opgaven omtrent maat, gewicht of resultaten moeten worden geacht bij
benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Wij zijn aan deze opgaven niet
gebonden en aanvaarden voor eventuele onjuistheden in deze gegevens
geen enkele aansprakelijkheid.
Artikel 3
Opdrachten / overeenkomsten
1. Onder opdracht wordt verstaan iedere overeenkomst met ons, onverschillig of wij daarbij op ons nemen goederen te leveren, werkzaamheden uit te
voeren, danwel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of
welke andere prestatie dan ook te verrichten, èèn en ander in de ruimste
zin.
2. Alle met ons gesloten overeenkomsten worden eerst bindend door onze
schriftelijke bevestiging. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden ons eerst nadat en voor zover deze
door ons zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Alleen de directie, en
eventueel hij of zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk schriftelijk is
gemachtigd, kan en mag namens ons overeenkomsten aangaan.
3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen hebben wij
te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te
laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van dergelijke
derden werken, op voorwaarde overigens dat wij hen, desnoods achteraf
schriftelijk machtigen zich op deze voorwaarden te beroepen, zonder dan
overigens deze machtiging enigerlei verplichting jegens ons zou kunnen
doen ontstaan.
Artikel 4
Montage, demontage en reparatie
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geschieden alle
montage-, installatie-, reparatie- en opstallingswerkzaamheden - hierna te
noemen „montage“ - voor risico en rekening van de opdrachtgever.
2. Bij de reparaties vervangen materiaal kan door ons als eigendom worden
behouden. Opdrachtgever kan echter tot 14 dagen na dagtekening van de
factuur om terugzending vragen.
3. Indien montage voor onze rekening geschiedt, is het volgende van toepassing:
a. de opdrachtgever zal alle hulp verlenen die redelijkerwijs van hem verlangd kan worden;
b. de opdrachtgever zal daartoe aan degenen die door ons bij de montage
zijn ingeschakeld - hierna te noemen „monteurs“ - kosteloos hulpkrachten, brandstof, smeerstoffen, elektrische energie, water e.d. ter beschikking stellen;
c. de opdrachtgever zal mede stellages, bakken, hef-, hijs-, en transportwerktuigen, ladders, montagehulpmaterialen en overeenkomstig materiaal ter beschikking stellen, doch tegen kostprijs.
d. indien de monteurs door omstandigheden onafhankelijk van onze wil
niet regelmatig met de montage kunnen doorgaan of buiten de normale
werktijd moeten werken, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor
rekening van opdrachtgever.
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Artikel 5
Aansprakelijkheid
1. De uitvoering van een opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de koper of opdrachtgever ook ingeval van schuld of
nalatigheid van onszelf, ons personeel of andere hulppersonen. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor opzet of daarmee gelijk te stellen
schuld van onszelf.
2. Alle schaden of nadelen, direct of indirect veroorzaakt door, voorgevallen
bij of op enige wijze verband houdende met de uitvoering van de opdracht,
met name ook vervolgschade, door wie dan ook (inclusief onszelf, ons
personeel of verdere hulppersonen) aan wie dan ook (inclusief onszelf, ons
personeel en verdere hulppersonen) toegebracht, komen ten laste van de
koper of opdrachtgever, die ons waar nodig, volledig heeft te vrijwaren
voor aanspraken van derden, waaronder ook begrepen zijn wederpartijen
bij door ons/of door de koper of opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
3. De uitsluiting van onze aansprakelijkheid en de daarmee corresponderende
vrijwaringsverplichtingen van de opdrachtgever zijn algemeen. Zij omvatten
derhalve o.m. de aansprakelijkheid voor merken, stukstal, hoeveelheden,
gewichten, maten en dergelijke, voor tijdsduur en vertraging met alle daarmee samenhangende schaden of nadelen, zoals het verschuldigd worden
van extra tarieven, boeten, overliggelden enz; voor opslagterreinen, opslagplaatsen, ligplaatsen e.d; voor alle installaties, werktuigen en hulpmiddelen,
voor eigen en vreemd personeel en ingeschakelde vreemde firma’s enz;
voor het opmaken van documenten, aangiften, mededelingen, betalingen
enz; voor schade door derden geleden door het transport.
4. De uit deze voorwaarden voortvloeiende uitsluiting der aansprakelijkheid
en de daarmee corresponderende verplichting tot vrijwaring door de
opdrachtgever gelden ook ten gunste van ons personeel en de hulppersonen, die bij de uitvoering van de opdracht werkzaam zijn, alsmede ook voor
eventuele adviseurs e.d.
5. In ieder geval is de hoogte van onze aansprakelijkheid en die van door ons
gebruikte personen beperkt tot het bedrag waarvoor wij de opdracht c.q.
levering zouden uitvoeren.
Artikel 6
Leveringstijd en plaats van levering
1. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde leveringstermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in
acht genomen worden, doch zijn niet bindend.
2. Overschrijding van deze termijnen door welke oorzaak dan ook zal de koper
of opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke door
hem uit desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
3. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks te onzer beoordeling, zullen wij in nader overleg treden met de koper of opdrachtgever.
4. Levering geschiedt af ons bedrijf of andere door ons aan te geven plaats.
5. Wanneer door ons verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan
koper of opdrachtgever te zijn aangeboden door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken te zijner beschikking. Goederen
worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico.
Na voornoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname verschuldigd
zou zijn, van koper of opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten.
6. Indien de koper of opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit
deze of uit andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting zijn wij gerechtigd, na de koper of opdrachtgever
schriftelijk in gebreke te hebben gesteld - zonder rechterlijke tussenkomst
de uitvoering op te schorten, zonder dat wij tot enige schadeloosstelling
zijn gehouden.
Artikel 7
Risico
Alle goederen en materialen komen vanaf het ogenblik van verkoop voor risico
van koper of opdrachtgever, ook wanneer franco levering overeengekomen
mocht zijn. De koper of opdrachtgever is voor het overige aansprakelijk voor
alle schade (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering)
tijdens het vervoer geleden.
Bij aankomst der goederen dient de koper of opdrachtgever zich te overtui-
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Algemeen
gen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien levering anders
dan af ons bedrijf is overeengekomen, geschiedt transport op door ons te
bepalen wijze.
Artikel 8
Prijzen en kosten
1. Wij stellen voor iedere opdracht afzonderlijk een prijs of een tarief vast.
Deze prijs of tarief is uitsluitend bedoeld als het loon voor de door ons
ondernomen presentatie met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet heffingen van
overheids- of andere instanties, zoals inzake van invoerrechten, boete,
enz; noch garanties of zekerheden aan wie dan ook te geven, noch
kosten voor politiebegeleiding of voor afzettingsmateriaal of voor andere voorgeschreven verplichtingen. Deze worden afzonderlijk berekend.
Indien het geleverde meer of minder blijkt te bedragen dan vooraf verwacht
wordt de totaalprijs corresponderend verhoogd of verlaagd.
2. Wij zijn gerechtigd vooraf aanbetalingen, c.q. depot of zekerheid te eisen.
3. Wij brengen bij leveranties onder een bepaald, steeds door ons vast te
stellen bedrag een aandeel in de vrachtkosten in rekening.
Artikel 9
Betalingscondities
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling
van onze facturen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder
aftrek van kortingen welke niet uitdrukkelijk door ons zijn toegestaan.
Wij zijn gerechtigd voor creditbeperking een toeslag in rekening te brengen,
welke toeslag uitsluitend bij betaling binnen 30 dagen van het factuurbedrag
mag worden afgetrokken.
Alle betalingen zullen zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden op ons
bedrijf of op een door ons aan te wijzen bank- of girorekening.
Artikel 10
Garantie en reclame
Wij verlenen garantie op door ons geleverde goederen gedurende een jaar,
doch slechts voor gebruikte materialen en fabricagefouten.
Eventuele reclames, zowel op geleverde goederen als op factuurbedragen,
dienen te worden ingediend, schriftelijk en aangetekend, binnen zeven dagen
nadat het gebrek door de koper kenbaar is geworden onder nauwkeurige
opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Reclames op stukstal en type kunnen slechts bij aflevering ingediend worden.
Wanner ingediende reclames niet voldoen aan bovengestelde, kunnen zij
niet meer ontvangen worden en wordt koper of opdrachtgever geacht het
geleverde te hebben goedgekeurd. Wanneer wij van oordeel zijn dat een
klacht terecht is ingediend, hebben wij het recht om een door ons, na overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper of
opdrachtgever, of tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding
van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van de koper of
opdrachtgever ons alsdan het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco
te retourneren. Wij zijn slechts verplicht van ingediende reclames kennis te
nemen, wanneer de betrokken koper of opdrachtgever op het ogenblik van
indiening zijner reclame aan al zijn jegens ons bestaande verplichtingen,
uit welke overeenkomst tussen hem en ons dan ook voortvloeiende heeft
voldaan.
Een ingediende reclame schort de verplichting tot betaling van de prijs voor
geleverde goederen en/of verrichtte diensten niet op.
Geen reclame kan worden ontvangen indien geleverde goederen niet meer in
elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.
Retourzendingen zijn niet toegestaan, tenzij wij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming verleend hebben.
Artikel 11
Recht op ontbinding
De koper of opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding der
overeenkomst volgens artikel 1302BW. of andere wettelijke bepalingen.
Artikel 12
Vergoeding bij te late of niet betaling
Wanneer de betaling van de toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden
binnen dertig dagen na factuurdatum wordt de koper of opdrachtgever
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geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij zonder enige ingebrekestelling het recht de koper of opdrachtgever over het gehele door hem
verschuldigde bedrag 1% rente per maand van de vervaldag af in rekening
te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten, waaronder het
recht op de koper of opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten,
zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste
geacht worden minimaal 15% van het in te vorderen bedrag te belopen met
een minimum van e 125,— te verhalen.
Artikel 13
Voorbehoud van eigendom
Zolang een koper of opdrachtgever aan ons geen volledige betaling van door
ons aan hem verrichte leveringen van goederen of verrichte werkzaamheden
heeft gedaan, blijven de door ons aan hem geleverde goederen voor rekening
en risico van de koper ons eigendom.
Wanneer een koper of opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst
met betrekking tot de verkochte goederen op verrichte werkzaamheden niet
nakomt, zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen of
materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht zonodig in rechte
vergoeding te vorderen van eventueel door ons geleden schade waaronder
gederfde winst en interest.
Koper of opdrachtgever machtigt ons hierbij onherroepelijk daartoe zo nodig
zijn perceel en opstallen te betreden.
Artikel 14
Inkoopvoorwaarden
Indien de koper of opdrachtgever (inkoop)voorwaarden voert, zijn deze voor
ons niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.
Artikel 15
Afwijking van voorwaarden
Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door ons te eniger tijd toegepast ten voordele van de koper of opdrachtgever, geven laatstgenoemde
nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van zulks
een afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.
Artikel 16
Overmacht
Overmacht ontslaat ons van onze verplichting jegens de koper of opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt die gebeurtenissen en
toestanden ook buiten Nederland, die een aanwijsbare en direct of indirect
werkende invloed uitoefenen op ons bedrijf als daar o.a. zijn: verboden van de
zijde van de Nederlandse of vreemde overheid; veeziekten, ernstige storingen
in ons productieproces, oorlog, oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen,
werkstaking, uitsluiting,verlies of beschadiging bij transport, embargo’s,
deconfiture of wanprestatie van leveranciers, gebrek aan grondstoffen en
brandstoffen.
Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van
overmacht zijn wij gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor
ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of
ten dele te ontbinden, zonder dat wij ooit tot betaling van schadevergoeding
gehouden zijn.
Artikel 17
Annulering
Indien de koper of opdrachtgever een opdracht of bestelling annuleert, is hij
aan ons verschuldigd een boete van 25% van de waarde van de opdracht
of bestelling, binnen dertig dagen na de door ons terzake verzonden factuur
te voldoen, onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding en/of
nakoming van de overeenkomst te vorderen.
Artikel 18
Geschillen
Alle geschillen zullen, onverminderd artikel 98(tm) Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, worden onderworpen aan het oordeel van de Rechter in
het arrondissement Zwolle, danwel indien wij zulks te kennen geven, aan het
oordeel van een ander bevoegde rechterlijke instantie.
Het Nederlands recht is van toepassing.
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Trefwoorden index
Omschrijving

Groep

Pagina

Omschrijving

Groep

Pagina

Aanhangwagen-, autoconstructie

H10

1

Grendels

C2

1-2

Achterlichten

D4

1/4

Grepen

K3

1-6

Handpompen + toebehoren

L2

3-6

Hoekprofiel

A1

2

Afdichtingen

I1

1-10

H11

1

Aggregaten 12V & 24V

L2

7-8

Anti schuifmatten

E10

1

Anti- spray profiel

B2

7-10

Afsluitprofielen

Hoekstuk voor afdichtingen

I1

3

Inbouwschalen

C6

2-4

Inbouwsluitingen

C6

1

Baksloten

C7

4

Karabijnhaken

C4

1

Banden en wielen

H9

1-2

Kentekenverlichting

D4

13

BE- opleggerchassis

H12

1-2

Ketting toebehoren

C4

1-2

Beveiligingen

H10

1-2

Kipcilinders en toebehoren

L1

1-12

Bindrail

E1

3

Kipperhouders

L4

1

Boottrailer, - rol

B4

1-5

Kledingstangen

E8

1-2

Bordwandsluiting systeem 1-plus

C1

1

Klep- en dekselsteunen

K1

14

Bordwandsluitingen en scharnieren

C1

1-7

Klepsluitingen

C1

1

Borgpennen

C4

1

Kogel- en staaflampen

D6

3

Konsoles

B1

4

Ladingvastzetrails

E1

1-3

Brandblushouder

H2

1

Bumpers

B1

1-6

Chassis klemmen

D6

3

Lasduim

C1

5

Chassis steunen

A2

1

LED Snap- In + toebehoren

D4

2

Cilindersloten

C6

5

LED verlichting

D4

8-11

Constructieprofielen

A1

1

Lier banden/ kabels

H5

6

D- schakels/ sluitingen

H5

7

Lieren

H5

1-5

Dakluiken

F2

1-4

Lieren toebehoren

H5

7

Dakventilatoren

F4

1-5

Markeringslichten

D4

5-7

Dekselbeslag

C3

1

Mistlampen/ Binnenverlichting

D4

7

Dempingselement

A3

1

Montage platen

D1

3

Deur vastzetband

J2

6

Neuswielen

H8

1

Deur vastzetrail

J2

1

Onderbordscharnieren

C1

6

Deurscharnieren 180º

C9

1-4

Onderbouw klauw

A2

2

Deurscharnieren 270º

C10

1-4

Onderrijbeveiliging

B3

1-5

Deursloten

C7

1-4

Opbouwsluitingen

C5

1-2

Deurvastzetters

J2

1-10

Opendoos profielen

B4

17

Diefstalbeveiliging

H10

1-2

Oprijplaten C.L.M.

M1/ M2/ M3

1-10/ 1-2

Discusslot

H10

2

Oprijplaten opklapbaar

M4

1-10

Douanesluiting afdekking (opbouw)

C5

3

Opstap

K2

5-7

Draaihaken/ Stanggeleiders

C6

5

Palletkasten

H11

1

Eindkappen

B1

6

Parkeerremmen

H6

1

Gasveren

K1

1-13

Piano scharnieren

C8

4

Gasveren bevestigingsmaterialen

K1

12-13

Plankprofielen

B3

4-5

Gasveren GF 10/22 + toebehoren

K1

6-7

Profielscharnieren

C8

1-5

Gasveren GF 14/28 + toebehoren

K1

8-9

Reflectoren

D5

1

Gasveren GF 6/15 + toebehoren

K1

2-3

Remkabels

H7

3

Gasveren GF 8/19 + toebehoren

K1

4-5

Roldeuren

J1

1-3

Gasveren Optilift

K1

10-11

C9/C10

4/1-2 4-5

Gereedschapskisten + steunen

H1

1-4

C8/C9/C10

1-5
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Scharnier bok
Scharnieren
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Trefwoorden index
Omschrijving

Groep

Pagina

Sjor- ogen, -haken

E9

1-5

Sjorbanden

A1

7

Sluitveren

C4

1

Spatschermen

B2

1-8

Spatschermsteunen

B2

4

Sperramen

E5

1

Sperstangen

E4

1-4

Stekkerverbindingen

D2

1-4

Steunen/ Klauwen

A2

1-2

Steunpoten

H8

3

Stootblokken

B4

6-18

Stootlijsten

B4

14-16

Stootprofielen

B4

18

Tals ladingvastzetsysteem

A1

7

Telescoopstangen

E3

1

Testboxen

D6

1

Tila scharnieren

C8

1-3

Touwhaken

E9

5

Trailerkabels

D6

1

Trappen en ladders

K2

1-7

Triangels en toebehoren

H7

1-4

Triangelschoen

H7

3

Valsluiting

C1

5

Veerbout

H7

2

Vensters

F1

1-4

Ventilatiekleppen

F3

1-2

Ventilatieroosters

F3

1-2

Verbindingsleidingen

D3

1

Verende grendels

C2

1-2

Verlichtingsbakken

D6

1

Verlichtingssets

D4

3

Watertank

H3

1-2

Wielkeggen + wielkeghouders

H4

1

Zij- afscherming + toebehoren

B3

1-5

Zijmarkeringsverlichting

D1

1-6
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