AANVULLENDE VERKOOPVOORWAARDEN EUROFELT PRODUCTS

1. Eurofelt Products is een handelsmerk van Lampe Technical Textiles B.V.
Alle correspondentie dient derhalve aan Lampe Technical Textiles B.V. te worden gericht.
De onderstaande voorwaarden gelden als aanvulling op de algemene verkoopvoorwaarden van Lampe
Technical Textiles B.V.
2. Vilt is een natuurproduct
De eigenschappen van vilt kunnen afwijken van het door u ontvangen monster, of een eerder geleverde bestelling. Per
bestelling levert Eurofelt Products uit één partij met hetzelfde partijnummer en garandeert daarmee een homogeen
product. Afwijkingen kunnen echter niet volledig worden uitgesloten. Houdt u rekening met een tolerantie in kleur,
structuur, dikte, rollengte en de werking van het vilt ter plaatse. De gebruiker dient voor verwerking het vilt te controleren.
Het is niet mogelijk klachten over de eigenschappen van het vilt te accepteren wanneer het vilt eenmaal is verwerkt. Het
is mogelijk voor bestelling een proefmonster op te vragen.
3. De werking van het vilt onder invloed van omgevingsinvloeden
In verband met de vochtigheidsgraad en temperatuur in de ruimte waar het vilt wordt toegepast, adviseren wij om uw
product vooraf ter plaatse te testen. Bij een vochtigheidsgraad van meer dan 70% RH, zal het vilt uitzetten, bij minder
dan 40% kan er krimp ontstaan. Vilt dient platliggend opgeslagen te zijn, op een droge en voldoende koele plaats.
4. Vilt als natuurproduct in uw ontwerp
Vilt wordt gebruikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Vanuit haar ruime ervaring denkt Eurofelt Products graag
met u mee in om te komen tot oplossingen. U dient rekening te houden met het volgende:
Het door u ontwikkelde product is een uniek product. Daartoe adviseert Eurofelt Products een prototype te testen op de
gewenste eigenschappen voordat u tot bestelling overgaat. Eurofelt Products kan prototyping voor u uitvoeren, echter de
afnemer blijft verantwoordelijk voor het testen van prototypen en de aanlevering van de juiste gegevens voor het
vervaardigen van een juist prototype. Er kunnen geen aanspraken worden ontleend aan het advies van Eurofelt
Products.
Of belijming van het door Eurofelt Products geleverd laminaatmateriaal afdoende hecht op het door u gekozen substraat
hangt af van meerdere factoren zoals ondergrond, gewicht, toepassing, functie, omgevingstemperatuur e.d.
Eurofelt Products is niet aansprakelijk voor het loslaten van de lijmlaag en gevolgen voortkomende uit de keuze van
belijming.
Eurofelt Products kan uw product op verzoek extern laat testen, zoals akoestische test, treksterkte en duurzaamheid
(licht en warmte). De hieraan verbonden kosten zullen worden doorberekend. Eventuele gevolgen voortkomende uit
adviezen van en/ of uitvoering door derden vallen buiten de aansprakelijkheid van Eurofelt Products.
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5. Overeenkomsten / aanbiedingen:
Alle aanbiedingen c.q. offertes van Eurofelt Products zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is
overeengekomen. Elke overeenkomst komt eerst tot stand - al dan niet na offerte - wanneer de opdracht en/of bestelling
schriftelijk door Eurofelt Products is bevestigd, of daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht.
Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan,
moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de leverancier ter kennis zijn gebracht. De termijn hiervoor
bedraagt 24 uuur na ondertekening van de orderbevestiging.
Indien veranderingen door opdrachtgever in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, tot gevolg hebben dat de
leverancier de voor de veranderingen overeengekomen levertijd overschrijdt, komt deze overschrijding voor rekening en
risico van de opdrachtgever.
Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of op andere wijze door of namens de
opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend,
worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
De afnemer is aansprakelijk voor het juist en volledig aanleveren van de gegevens welke zal leiden tot het tijdig en juist
leveren van het eindproduct. Hieronder vallen: het factuuradres, het afleveradres, de datum van een eventuele deadline,
de productgegevens, de eisen waaraan het product dient te voldoen, tekeningen op DWG of DXF formaat met juiste
maten, materiaalkeuze e.d.
Het ontwerp blijft geestelijk eigendom van de afnemer, tenzij anders is overeengekomen. Producttekeningen en ander
werkvoorbereidingsmateriaal en eventuele gereedschappen en mallen blijven eigendom van Eurofelt Products.
6. Levering
Het risico voor de te leveren zaken gaat over van de leverancier op de opdrachtgever bij het verlaten van de fabriek,
ongeacht de wijze van verzending die partijen overeenkomen.
Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd. Bij elke andere wijze van verandering op
verzoek van opdrachtgever komen de meerkosten ten laste van de opdrachtgever. Bij volumineuze goederen en
lengtevrachten > 1,2 meter berekent Eurofelt additionele verzendkosten.
Voor een goederenwaarde lager dan EUR 225,- geldt een een toeslag vanwege administratiekosten van EUR 30,-
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