A trade name of Lankhorst Engineered Products bv

www.klp.nl

Leveringsprogramma 2015

A trade name of Lankhorst Engineered Products bv

LEVERINGSPROGRAMMA – 2015
Lankhorst Recycling Products maakt al sinds 1975 eindproducten uit gerecycled kunststof. KLP®, de merknaam
voor de Kunststof Lankhorst Producten, staat voor kwaliteit en duurzaamheid. In deze assortimentslijst staan al
onze standaard producten.

Verkoopvoorwaarden
Onze verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden. Onze verkoopvoorwaarden staan op de achterzijde van dit leveringsprogramma.
Maattoleranties
De vermelde afmetingen zijn de ruwe productiematen van de
artikelen. Bovendien geldt voor alle artikelen van Lankhorst
Recycling Products een maattolerantie van ± 2%.

Kwaliteit
Kwaliteitsverbeteringen in constructie en/of uitvoering
kunnen zonder voorafgaande mededeling worden uitgevoerd. Er kunnen geringe kleurvariaties optreden tussen
de producten uit verschillende productieseries. Indien geen
kleur vermeld staat is het artikel KLP® zwart. Andere kleuren
(waaronder bruin, grijs en wit) zijn op aanvraag leverbaar.
Informatieaanvragen
Voor het aanvragen van specifieke of aanvullende
productinformatie of technische gegevens kunt u gebruik
maken van ons digitale aanvraagformulier op onze website:

WWW.KLP.NL

Afdeling verkoop
Algemeen telefoonnr.
Algemeen faxnr.

0515 - 487630
0515 - 487495

info@klp.nl
www.klp.nl
Ellen van den Ende
Janke Veenstra
Rogier Andreas
Marcel de Bruijn
Astrid Wijninga

Verkoop binnendienst
Verkoop binnendienst
Project coördinator
Project coördinator
Hoofd Verkoop binnendienst

0515-487630
0515-487630
0515 -487494
0515-487455
0515-487630

evde@klp.nl
jv@klp.nl
ra@klp.nl
mdb@klp.nl
aw@klp.nl

Robert van Gorkum
Jurgen Groot Landeweer

Verkoop
Verkoop / Export

06-53800223
06-51560078

rvg@klp.nl
jgl@klp.nl

Copyrights Lankhorst Engineered Products bv.
Druk- en zetfouten voorbehouden.
Al onze vorige uitgaven komen hierbij te vervallen.
Foto voorzijde Persbureau Noordoost

Op onze website www.klp.nl vindt u een gratis en interactief RAW-bestekserviceprogramma. U genereert
hiermee snel en foutloos een passende besteksomschrijving voor uw project in txt- of rsu-formaat.
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Producten worden standaard in zwart geleverd. Afwijkende kleuren en afmetingen op aanvraag.
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KLP® PRODUCTEN
Materiaaleigenschappen KLP® Compound
Soortelijk gewicht
800 kg/m³

Uitzettingscoëfficiënt
1,5 mm/m1/10 ˚C

Buigmodulus
1.000 N/mm²

KLP®-H Diamantkoppaal X-base,
met rood/witte bandjes
Artikelcode
243807

Afmeting
15,0 x 15,0 x 140 cm

St./pakket
25

Kleur
zwart

KLP®-H Diamantkoppaal X-base
zonder bandjes
Artikelcode
243805

Afmeting
15,0 x 15,0 x 140 cm

St./pakket
25

Extra’s bij diamantkoppalen
Prisma-reflector ingefreesd 18 x 4 cm

KLP® Ronde palen met punt
Gekruinde kop
Artikelcode
231836
231838
230260
230092

Afmeting
7,5 x 150 cm
7,5 x 180 cm
10,0 x 120 cm
10,0 x 300 cm

St./pakket
61
61
37
37

KLP® Ronde palen zonder punt
Gekruinde kop
Artikelcode
230113
240310

Afmeting
15,0 x 300 cm
15,0 x 400 cm

St./pakket
10
10

KLP® Vierkante palen met punt
Gekruinde kop
Artikelcode
Afmeting
230022
5,3 x 5,3 x 150 cm
230030
5,3 x 5,3 x 185 cm
231827
8,0 x 8,0 x 160 cm
231824
8,0 x 8,0 x 200 cm
231826
8,0 x 8,0 x 250 cm
230316
10,0 x 10,0 x 120 cm
230155
10,0 x 10,0 x 180 cm
230049
10,0 x 10,0 x 215 cm
230148
10,0 x 10,0 x 250 cm
230146
10,0 x 10,0 x 300 cm
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St./pakket
100
100
25
25
25
25
25
25
25
25

Kleur
zwart

KLP® Planken en balken zonder punt
Artikelcode
231981
231909
231894
231897
240988
231990

Afmeting
6,0 x 2,0 x 250 cm
10,0 x 2,5 x 250 cm
10,0 x 3,0 x 250 cm
10,0 x 3,0 x 300 cm
10,0 x 3,0 x 360 cm
15,0 x 3,0 x 300 cm

St./pakket
100
100
100
100
100
50

232680
231898
244999
231913

7,0 x 4,0 x 250 cm
14,0 x 4,0 x 300 cm
17,0 x 4,0 x 360 cm
20,0 x 4,0 x 325 cm

50
50
50
50

231901
240101
232398
231899
231880
231940

10,0 x 5,0 x 200 cm
10,0 x 5,0 x 360 cm
15,0 x 5,0 x 250 cm
15,0 x 5,0 x 325 cm
12,0 x 6,0 x 200 cm
12,0 x 6,0 x 300 cm

50
50
50
50
50
50

231002
231029

7,0 x 7,0 x 250 cm
15,0 x 7,0 x 250 cm

25
50

231030
232390
233293
231123

16,0 x 8,0 x 360 cm
10,0 x 10,0 x 300 cm
12,0 x 12,0 x 360 cm
15,0 x 15,0 x 360 cm

25
25
25
15

KLP® Deck
Artikelcode
233877
233886
233889
240888

Afmeting
15,0 x 3,0 x 300 cm
18,0 x 3,9 x 325 cm
20,0 x 4,7 x 325 cm
20,0 x 4,7 x 390 cm

St./pakket
50
50
50
50

Kleur
zwart
zwart
zwart
zwart

243877
243887
243889

15,0 x 3,0 x 300 cm
18,0 x 3,9 x 325 cm
20,0 x 4,7 x 325 cm

50
50
50

grijs
grijs
grijs

233878
233887
233890

15,0 x 3,0 x 300 cm
18,0 x 3,9 x 325 cm
20,0 x 4,7 x 325 cm

50
50
50

bruin
bruin
bruin

Leroux-test (stroefheid) volgens NEN 2873
Droog
Nat
88%
66%
KLP® Deck, Steigerdeckplank
Bankirai
77%
38%
KLP® Deck - profielplanken
15,0 x 3,0 x 300 cm
18,0 x 3,9 x 325 cm
20,0 x 4,7 x 325 cm

h.o.h.
40 cm*
60 cm*
80 cm*

*) h.o.h.-afstand liggers: op basis van 250 kg/m2- 3 kN
puntlast met een maximale doorbuiging van L/250.

KLP® Veer-en-Groefplank
Artikelcode
232151
232148
240698

Afmeting
14,0 x 2,8 x 250 cm
14,0 x 3,2 x 250 cm
14,0 x 3,8 x 264 cm

St./pakket
98
98
98

231139

15,0 x 2,0 x 250 cm

150
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KLP®-V GLASVEZELVERSTERKTE PRODUCTEN
Materiaaleigenschappen KLP®-V Compound glasvezelversterkt
Soortelijk gewicht
870 kg/m³

Uitzettingscoëfficiënt
0,8 mm/m1/10 ˚C

KLP® Balken en palen zonder punt

KLP® Palen met punt
Artikelcode
231248
231249
230157
231823
231825
231829

Buigmodulus
2.000 N/mm²

Afmeting
8,0 x 8,0 x 200 cm
8,0 x 8,0 x 250 cm

St./pakket
25
25

10,0 x 10,0 x 180 cm
10,0 x 10,0 x 215 cm
10,0 x 10,0 x 250 cm
10,0 x 10,0 x 300 cm

25
25
25
25

Artikelcode
240202
240201
241829

Afmeting
15,0 x 7,0 x 250 cm
16,0 x 8,0 x 360 cm
10,0 x 10,0 x 300 cm

St./pakket
50
25
25

KLP®-S STAALVERSTERKTE PRODUCTEN
De kunststof liggers worden middels een door Lankhorst ontwikkeld en gepatenteerd productieproces
geproduceerd. Hierbij worden in elke ligger 4 stalen wapeningsijzers volledig meegegoten in het kunststof.
Er zijn diverse diameters staal mogelijk. Dit is afhankelijk van de toepassing.

KLP®-S Staalversterkte balken
Artikelcode
240119
240121
240113
240105
240107
240143
240142

Afmeting
8,0 x 8,0 cm
8,0 x 8,0 cm
14,5 x 7,0 cm
16,0 x 8,0 cm
18,0 x 8,0 cm
25,0 x 15,0 cm
25,0 x 20,0 cm

Maximale lengte
255 cm
305 cm
280 cm
405 cm
505 cm
520 cm
450 cm

Materiaaleigenschappen
Wapening
S8
S8
S12
S16
S16
S16
S12

Soortelijk gewicht
1050 kg/m³
1050 kg/m³
1170 kg/m³
1290 kg/m³
1240 kg/m³
995 kg/m³
890 kg/m³

Uitzettingscoëfficiënt
0,1 mm/m1/10 ˚C
0,1 mm/m1/10 ˚C
0,1 mm/m1/10 ˚C
0,1 mm/m1/10 ˚C
0,1 mm/m1/10 ˚C
0,1 mm/m1/10 ˚C
0,1 mm/m1/10 ˚C

Buigmodulus
9.088 N/mm²
9.385 N/mm²
11.953 N/mm²
17.855 N/mm²
18.026 N/mm²
8.263 N/mm²
4.027 N/mm²

Afwijkende lengtes op aanvraag.

KLP®-S I-ligger
Artikelcode
240141
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Afmeting
13,5 x 7,0 cm

Materiaaleigenschappen
Lengte
400 cm

Wapening
S16

Gewicht
47,5 kg/stuk

Uitzettingscoëfficiënt
0,1 mm/m1/10 ˚C

Buigmodulus
22.749 N/mm²

KLP® STEIGERS
KLP® Steigers, gemaakt van 100% gerecycled kunststof, laten
zich tientallen jaren comfortabel belopen en hebben geen
onderhoud nodig. Met de volgende onderdelen bouwt u een
steiger op: KLP® Palen/KLP® Paalkoppen, KLP® Kespen &
schoren, KLP® Staalversterkte liggers en KLP® Deck. Een
steiger volledig opgetrokken uit KLP®, duurzamer kan niet!
We kunnen de bovenbouw van de steigers (deck en liggers)
ook pre-fab leveren!

KLP® Deck
KLP®-S Ligger

KLP®-S/-V Kesp

KLP® Schoor
KLP® Paalkop

KLP® Paalkoppen
Kunststof paalkoppen in combinatie met houten palen.
Artikel
Afmeting
Onder: ø 18,5 x 50 cm
240589
Boven: 19,5 x 19,5 x 70 cm
240593
Boven: 19,5 x 19,5 x 120 cm
240590
Boven: 19,5 x 19,5 x 150 cm

KLP® Palen
Afmeting
ø 15,0 cm
15,0 x 15,0 cm

Lengte
tot 400 cm
tot 360 cm

KLP® Schoren
Afmeting
15,0 x 5,0 cm/ 16,0 x 8,0 cm

Type
KLP® Compound

Zie pagina 5, planken en balken zonder punt.

KLP® Kespen
Afmeting
15,0 x 7,0 cm/ 16,0 x 8,0 cm
15,0 x 7,0 cm/ 16,0 x 8,0 cm

Type
KLP® Glasvezelversterkt
KLP® Staalversterkt

Zie pagina 6, glasvezel- en staalversterkte producten.

KLP®-S Staalversterkte liggers Zie pagina 6.
KLP®-S I-ligger Zie pagina 6.
KLP® Deck Zie pagina 5.
Voorbeeld KLP® Steigerconstructie
ÎƉƉAfmetingen: 4,0 x 1,6 meter
ÎƉƉConstructief uitgangspunt 250 kg/m² - 3kN puntlast
ÎƉƉKleur zwart
Bestaande uit:
2 st. paalkoppen

: KLP®

120,0 cm (excl. naaldhouten onderpaal)

2 st. schoren

: KLP®

150,0 x 5,0 cm

2 st. kespen

: KLP®-V

15,0 x 7,0 cm, glasvezelversterkt

®

3 st. liggers

: KLP -S

19 st. dekdelen

: KLP® Deck 20,0 x 4,7 cm, eenzijdig geprofileerd

16,0 x 8,0 cm, staalgewapend
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KLP® BRUGGEN & LEUNINGWERK
KLP® Bruggen, gemaakt van 100% gerecycled kunststof, zijn onderhoudsvrij, duurzaam en eenvoudig te reinigen. De constructie bestaat volledig uit kunststof op basis van de unieke eigenschappen van onze staalversterkte kunststof balken en
liggers. Beide bruggen zijn geschikt voor fietsers en voetgangers en zijn incidenteel belastbaar voor hulpverleningsvoertuigen.
Met de volgende onderdelen bouwt u een brug op: KLP® Palen (pagina 6), KLP® Paalkoppen (pagina 7), KLP® Kespen & schoren
(pagina 6), KLP®-S Staalversterkte liggers (pagina 6), KLP® Deck (pagina 5) en KLP® Brugleuningen (pagina 9).

KLP® Type Snits
ÎƉFiets- en voetgangersbrug
ÎƉAfmetingen: 15 x 1,6 meter
ÎƉDoorvaarhoogte/breedte: maximaal 1,2 x 4,5 meter
ÎƉConstructief uitgangspunt 250 kg/m² - 3 kN puntlast
ÎƉLeuningconstructie: 3 kN zijdelingse belasting
ÎƉWit leuningwerk
Bestaande uit:
4 st. palen
4 st. paalkoppen
4 st. schoren
6 st. kespen
9 st. liggers
74 st. dekdelen
30 m1 leuningwerk

: KLP®
: KLP® (excl. naaldhouten onderpaal)
: KLP®
: KLP®-V glasvezelversterkt
: KLP®-S staalgewapend
: KLP® Deck, éénzijdig geprofileerd
: KLP® PPC/LD-V glasvezelversterkt

Afwijkende maatvoering, belastingklassen en/of prefab
samengesteld mogelijk.

KLP® Type Boogbrug
ÎƉFiets- en voetgangersbrug geschikt voor incidenteel dienstvoertuig
ÎƉAfmetingen: 8,5 x 3,0 meter
ÎƉConstructief uitgangspunt 500 kg/m² - voertuig van 4 ton
ÎƉLeuningconstructie: 3 kN zijdelingse belasting
ÎƉWit leuningwerk
Bestaande uit:
Liggers / boogconstructie : KLP®-S staalgewapend
Dekdelen
: KLP® Deck, éénzijdig geprofileerd
Leuningwerk
: KLP® PPC/LD-V glasvezelversterkt
Prefab samengesteld, af-fabriek te Sneek. Afwijkende maatvoering op
aanvraag. Berekeningen zijn conform NEN/Eurocode normen.

Er zijn ook combinaties van brugtypes
mogelijk.
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KLP® Brugleuningen
PPC-LD-V versterkt
Artikelcode
230319 / 240018
240004 / 240003
240011 / 240010
240002 / 240001
244071 / 240006
232687 / 237070

Afmeting
Omschrijving
10,0 x 10,0 x 120 cm baluster
14,0 x 4,0 x 420 cm kantplank
14,0 x 4,0 x 520 cm kantplank
14,0 x 10,0 x 420 cm handregel
14,0 x 10,0 x 520 cm handregel
13,0 x 5,0 x 420 cm handregel

KLP® RAPIDRETAIN BESCHOEIINGSSYSTEEM
Met name de ijzersterke koppeling van de schotten is uniek, waardoor het niet nodig is om de palen exact op het verbindingspunt
van de panelen te plaatsen. Dit levert een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing op, omdat daardoor eerst de palen en vervolgens
de panelen in één gang geplaatst kunnen worden. Het paneel heeft een optimale lengte van 2,1 meter en is, met minder dan 25 kilo,
licht in gewicht. Hierdoor is het paneel goed te hanteren en efficiënt te plaatsen. Verder kunnen de palen tot 100 cm hart-op-hart
geplaatst worden. De minimale technische levensduur is 50 jaar en het materiaal heeft vrijwel geen onderhoud nodig.

KLP® RapidRetain beschoeiingspaneel
Artikelcode
240871
240872
240873

Afmeting
60,0 x 210 cm
80,0 x 210 cm
100,0 x 210 cm

St./pakket
15
15
15

KLP® Combi-beschoeiingspalen
Afmeting: ø11,0/8,0 x (lengte) cm
Uitvoering: ➀ Onbehandeld (PEFC) naaldhout (C18) ø8,0 cm
➁ KLP® kunststof omspoten kop (ø11,0 x 75 cm),
zichtgedeelte zwart
Artikelcode
240020
240024
240019
240034
240016
240000

Afmeting
11,0/8,0 x 260 cm
11,0/8,0 x 310 cm
11,0/8,0 x 360 cm
11,0/8,0 x 410 cm
11,0/8,0 x 460 cm
11,0/8,0 x 510 cm

St./pakket
37
37
37
37
37
37

KLP®-V Palen met punt
Zie pagina 6 van deze assortimentslijst.
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KLP®-V DAMWAND
De KLP®- V Damwand bestaat uit planken met een veer-en-groef verbinding. Deze constructie zorgt voor een goede verbinding,
heeft een grondkerende functie en is toch waterdoorlatend. Het gerecyclede kunststof van KLP® gaat tientallen jaren mee, rot en
splintert niet, heeft geen onderhoud nodig en bevat geen schadelijke stoffen.

Materiaaleigenschappen
Artikelcode
240323

Afmeting
20,0 x 5,0 cm

Maximale lengte
300 cm

240322

20,0 x 5,0 cm

300 cm

240121
241829

8,0 x 8,0 cm
10,0 x 10,0 cm

305 cm
300 cm

Type
damwand zonder
glasvezelversterking
glasvezelversterkte
damwandplank
KLP®-Gording (S8)
KLP®-V Gording

Buigmodulus
(korte duur)
1.000 N/mm²

Kruipmodulus
(lange duur)
250 N/mm²

2.000 N/mm²
10.158 N/mm²
2.000 N/mm²

500 N/mm²
6.642 N/mm²
727 N/mm²

Stijfheid EI
(lange duur)

34,6 kN/m²
4,2 kN/m²

KLP® COMBI-DAMWAND
De KLP® Combi-Damwand bestaat uit PEFC gecertificeerde vuren houten planken (C24) die aan de bovenzijde omspoten zijn met
kunststof. Dit heeft als voordeel dat er op de lucht-water lijn geen rotting plaatsvindt en dat het geen onderhoud nodig heeft.

Materiaaleigenschappen
Artikelcode
240318
240299
240294
240295
240330
240319
240316

Afmeting
22,5 x 12,0/7,5 cm
22,5 x 12,0/7,5 cm
22,5 x 12,0/7,5 cm
22,5 x 12,0/7,5 cm
23,3 x 9,0/5,0 cm
23,3 x 9,0/5,0 cm
15,0 x 16,0 cm

Maximale lengte

Type

Sterkteklasse

395/100 cm
395/150 cm
586/100 cm
586/150 cm
395/100 cm
395/150 cm
500 cm

damwandplank
damwandplank
damwandplank
damwandplank
damwandplank
damwandplank
ankergording (S16)

C24
C24
C24
C24
C24
C24

Buigmodulus
(korte duur)

Kruipmodulus
(lange duur)

Stijfheid EI
(lange duur)

14.083 N/mm²

4.017 N/mm²

591 kN/m²

De kunststof kop van de damwandplank is beschikbaar in 100 cm en 150 cm. De damwand is in diverse diktes en lengtes
mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden bij onze productspecialisten.
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KLP® LDPE (100%)-COMPOUND GORDINGEN EN WRIJFSTIJLEN
KLP® Gordingen en Wrijfstijlen zijn slijtvast en laten geen zwarte strepen achter op de scheepswand. Het elastische materiaal veert
licht mee, waardoor het de botsingsenergie absorbeert.

Materiaaleigenschappen
Soortelijk gewicht

Uitzettingscoëfficiënt

820 kg/m³

2,0 mm/m1/10 ˚C

KLP® LDPE (100%)-compound
Gordingen en Wrijfstijlen
Artikelcode
232899
232317
232320
232307
232315
242541
241009

Afmeting
16,0 x 8,0 x 360 cm
15,0 x 10,0 x 450 cm
20,0 x 10,0 x 400 cm
25,0 x 15,0 x 250 cm
25,0 x 15,0 x 295 cm
25,0 x 20,0 x 450 cm
25,0 x 25,0 x 250 cm

Past in

UNP 220
UNP 280
UNP 280

KLP® GRIJPSTENEN
De KLP® Grijpsteen is een reddingsvoorziening en dient ter aanvulling op reddingsboeien, drenkelingenhaken, touwen en
ladders. Kunststof grijpstenen zorgen voor een veilige watergang.
Artikelcode
240950

Afmeting
11,5 x 8,0 x 150 cm

PR
CO
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KLP® GEVELPANELEN
KLP® Gevelpanelen kunnen toegepast worden op bijvoorbeeld kantoorgebouwen, woningen en bergingen. De eigenschappen
van het gerecyclede kunststof geven de gevel een bijzondere uitstraling. Het duurzame materiaal gaat tientallen jaren mee, is UVen weersbestendig, rot niet, heeft geen onderhoud nodig en is eenvoudig te reinigen.

KLP® Gevelpanelen
Artikelcode
240302
240193
240194

Afmeting
13,6 x 3,0 x 268,7 cm
16,4 x 3,0 x 268,7 cm
19,6 x 3,0 x 268,7 cm

Materiaaleigenschappen
Omschrijving
Gevelpaneel
Gevelpaneel
Gevelpaneel

H-profiel
Artikelcode
381900
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Gewicht
24 kg / m²
24 kg / m²
24 kg / m²

Uitzettingscoëfficiënt
1,5 mm/m1/10 ˚C
1,5 mm/m1/10 ˚C
1,5 mm/m1/10 ˚C

Materiaaleigenschappen
Afmeting
4,8 x 2,0 x 6,0 cm

Omschrijving
H-profiel

Materiaal
Aluminium

Montage h.o.h.
60 cm

KLP® STRAATMEUBILAIR
KLP® Picknicksets 2 banks
Artikelcode
242396
242395

Kleur
zwart
bruin

Onverankerd, maar ook met verankering beschikbaar.
De planken zijn voorzien van een verstevigingsstrip.
Onderstel is standaard zwart.

KLP® Picknickset 4 banks
Artikelcode
240801
240800

Kleur
zwart
bruin

800

920

Met verankering. Picknickset wordt gemonteerd geleverd.
Onderstel is standaard zwart.

KLP® Banken
Afmeting
180 x 45 cm
180 x 45 cm

450

Kleur
zwarte planken
bruine planken

Bank wordt geleverd als bouwpakket met voorgeboorde gaten en
gegalvaniseerde slotbouten. Zwart frame en dwarsstuk voor
verankering. De planken zijn voorzien van een verstevigingsstrip.

760

Artikelcode
242397
242387

KLP® Bankplanken
Artikelcode
242886
242317
242901
242110

Afmeting
12,0 x 4,0 x 180 cm
12,0 x 4,0 x 180 cm
10,0 x 5,0 x 200 cm
10,0 x 5,0 x 200 cm

St./pakket
50
50
50
50

Kleur
zwart
bruin
zwart
bruin

De planken zijn voorzien van een verstevigingsstrip.

KLP® Fietssluizen
Artikelcode
230007

Samenstelling
4 st./15,0 x 15,0 x 140 cm
2 st./14,0 x 4,0 x 150 cm

Fietssluizen worden geleverd als bouwpakket, met
voorgeboorde gaten en gegalvaniseerde slotbouten.
Extra’s bij fietssluizen
Prisma-reflector ingefreesd 18 x 4 cm
Extra plank
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A trade name of Lankhorst Engineered Products bv

KLP® ECORASTER
Ecoraster is een product voor bodemversteviging dat kan worden toegepast voor onder andere parkeerterreinen, voet- en rijpaden, picknickplaatsen, golfbanen, plantsoenen, bermverharding evenemententerreinen, paardenbakken, landingsbanen en
versteviging van dijken, wallen en taluds. U kiest met KLP® Ecoraster voor een duurzame grondverstevigingstegel die de bodem
niet afsluit.
Artikelcode
231815 (E50)
231820 (S50)
240994 (EH40)
240997 (EL30)

Afmeting
33,3 x 33,3 x 5,0 cm
33,3 x 33,3 x 5,0 cm
33,3 x 33,3 x 4,0 cm
33,3 x 33,3 x 3,0 cm

Aslast
max. 20 ton
max. 20 ton
max. 20 ton
max. 20 ton

Belasting
350 ton/m2
120 ton/m2
120 ton/m2
250 ton/m2

St./pakket
516
516
660
852

Standaard kleur zwart, op aanvraag leverbaar in groen.
Levering in voorgemonteerde platen van 4x3=12 rasters.
Parkeerplaatsmarkering/bochtstukken op aanvraag.

KLP® FUNDATIEBALKEN
KLP® Fundatiebalken bieden vele voordelen ten opzichte van de betonnen of houten alternatieven. Ze zijn licht van gewicht en
eenvoudig te verwerken. Door een combinatie van hoekstukken en rechte stukken zijn vele afmetingen te realiseren.
Artikelcode
250100
250101
250102
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Afmeting
25,0 x 30,0 x 75,0 cm
25,0 x 30,0 x 100,0 cm
34,6 x 30,0 x 87,2 cm

Omschrijving
recht element
recht element
hoek element

St./pakket
49
49
24

ALGEMENE VOORWAARDEN LANKHORST SNEEK B.V.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland: nr 01010325

Onze aansprakelijkheid voor alle overige schade, zoals indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, schade door omzet
en/of winstderving, gemiste goodwill, schade aan vermogensbestanddelen en schade door bedrijfsstagnatie waaronder werkonderbreking, is uitgesloten.

Artikel 1: Algemeen
1.1. Alle aanbiedingen van, opdrachten aan, overeenkomsten met en leveringen door de besloten vennootschap Lankhorst Sneek B.V. en/of de tot haar groep behorende
vennootschappen Lankhorst Touwfabrieken B.V., Lankhorst Pure Composites B.V., Lankhorst Engineered Products B.V, Ekon B.V., hierna tezamen: “wij” of “ons”,
worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

9.3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ons of onze bedrijfsleiding is onze aansprakelijkheid voor de sub 9.2 genoemde directe schade beperkt
tot een bedrag gelijk aan 50% van de factuurwaarde betreffende de gebrekkige zaken waardoor de schade is veroorzaakt. Bij levering in gedeelten zijn wij tot ten
hoogste 50% van het betreffende gedeelte van het factuurbedrag gehouden schade te vergoeden.

1.2. Eventueel van deze voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard. Dergelijke
afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de desbetreffende overeenkomst.

9.4. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat en/of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is onze totale aansprakelijkheid voor schade door dood of
lichamelijk letsel beperkt tot een bedrag van € 500.000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.3. De toepasselijkheid van enige door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke mocht ontstaan aan enige zaak waaraan wij werkzaamheden hebben verricht, verrichten of zullen verrichten, alsmede
voor hetgeen zich in die zaak bevindt of daarvan deel uitmaakt, onverschillig of die schade veroorzaakt is door personen die in dienst zijn van onze onderneming of
door personen waarvan wij ons op andere wijze bedienen. Terzake is onverschillig of de zaak zich onder ons bevindt, dan wel elders.

1.4. Onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst
af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.5. Door het enkel plaatsen van een opdracht en/of de in ontvangstname van de geleverde zaken, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht
stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische of op
andere wijze opgegeven wijzigingen dan wel op latere tussen ons en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomsten.
Artikel 2: Aanbiedingen (offertes)
2.1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.
2.2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, afbeeldingen en andere gegevens zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de opdracht.
2.4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel onder rembours te leveren.
Artikel 3: Overeenkomst
3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een door de wederpartij voor akkoord ondertekende offerte retour
hebben ontvangen of, indien niet met een -schriftelijk geaccordeerde- offerte is gewerkt, wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard of bevestigd. De offerte of de
opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door
onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien en voorzover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd door een
daartoe bevoegde persoon. De kosten door ons gemaakt ter uitvoering van de oorspronkelijke opdracht zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
3.3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbiedingen (offertes) c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de overeenkomst geacht tot
stand te komen op het moment dat wij met de feitelijke uitvoering daarvan zijn aangevangen. De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig
blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan
de overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.6. Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten - voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de
kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij
overleg plegen.
Artikel 4: Prijzen
4.1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
4.2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op de tijdens de aanbieding respectievelijk opdrachtdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten,
assurantiepremiën en andere kosten;
- gebaseerd op levering af ons bedrijf , magazijn of andere opslagplaats (Incoterm EXW);
- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
- vermeld in Euro’s (€), eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

9.6. Aansprakelijkheidsbeperkende-, uitsluitende- of vaststellende voorwaarden welke door derden aan ons kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door ons aan de
wederpartij worden tegengeworpen.
9.7. Overigens vervalt iedere vordering tegen ons door het enkele tijdsverloop van één jaar na het ontstaan van die vordering tenzij terzake voor het verstrijken van die
termijn een rechtsvordering tegen ons aanhangig is gemaakt.
9.8. Alle verweermiddelen die wij aan de met de wederpartij gesloten overeenkomst ter afwering van onze aansprakelijkheid kunnen ontleden, kunnen door ons personeel
en derden, die door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld jegens de wederpartij worden ingeroepen, als ware het personeel en de derden zelf
partij bij de overeenkomst.
9.9. De wederpartij vrijwaart ons, ons personeel danwel door of vanwege ons tewerkgestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door dié
derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met van ons afkomstige zaken.
Artikel 10: Klachten
10.1 Onder klachten worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de deugdelijkheid van de leveringen.
10.2. Klachten betreffende uitwendig waarneembare gebreken, (tekorten of beschadigingen) van het geleverde en/of de verpakking dienen schriftelijk te geschieden
uiterlijk binnen 8 dagen na de levering, als bedoeld in artikel 6, van de zaken. Klachten betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo
spoedig mogelijk na ontdekking doch in ieder geval binnen 6 maanden na levering, als bedoeld in artikel 6, van de zaken bij ons te geschieden onder nauwkeurige
opgave van de aard en de grond van de klachten. Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der
facturen. Bij overschrijding van bovengenoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen ons terzake van de gebreken.
10.3. Na het verstrijken van voornoemd termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet
meer door ons in behandeling genomen. Zaken waarover wordt geklaagd, moeten totdat wij de klacht hebben onderzocht, in staat van aanvoer en ongesorteerd
worden gelaten.
10.4. Indien de klacht door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken naar onze vrije keuze te vervangen of te repareren zonder dat
de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
10.5. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons en geeft de wederpartij geen recht op verrekening.
10.6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.
10.7. Toegezonden geretourneerde zaken moeten verpakt zijn in de originele verpakking. De retour gezonden zaken moeten, naast de originele verpakking en een
vrachtbrief, voorzien zijn van een door ons afgegeven retourbon. Zaken zonder een door ons afgegeven retourbon, moeten worden geweigerd.
10.8. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, lengte en dikte, welke technische onvermijdelijk zijn, dan wel volgens de handelsusanties algemeen worden toegelaten,
kunnen geen grond opleveren voor klachten. Bij aanbieding of levering volgens monster geldt het monster slechts ter vaststelling van de doorsnee-hoedanigheid. De
door ons af te leveren hoeveelheid zal de met de koper overeengekomen hoeveelheid met 5% mogen overschrijven en door de koper geaccepteerd moeten worden.
Gegevens en afbeeldingen uit prijscouranten, brochures en dergelijke geven geen recht op levering volgens die gegevens, terwijl evenmin schadevergoeding terzake
kan worden gevorderd.
Artikel 11: Garantie
11.1. Een garantie voor door ons vervaardigde (onderdelen van) zaken wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet verstrekt.
11.2. De garantie voor (onderdelen van) zaken die wij zelf niet hebben vervaardigd doch door ons worden geleverd en worden geplaatst, is beperkt tot de garantie die wij
van onze toeleverancier verkrijgen.
11.3. De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het kosteloos herstellen van de ontstane gebreken van het geleverde danwel tot het gratis leveren van nieuwe
delen, met dien verstande dat wij nimmer aansprakelijk zijn voor enige als gevolg hiervan door opdrachtgever en/of afnemer geleden schade.

4.3. Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de opdrachtprijs dienovereenkomstig te verhogen, één en ander met inachtneming
van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de opdrachtbevestiging
moeten worden vermeld. Indien een dergelijke stijging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst geschiedt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst
binnen redelijke termijn te ontbinden tegen betaling van een redelijke vergoeding van de door ons in verband met de overeenkomst gemaakte directe kosten. Indien wij
de zaken reeds hebben aangemaakt vóór tijdige ontbinding, dan blijft de wederpartij gehouden, indien wij dit wensen, de zaken tegen de voor de verhoging geldende
prijzen af te nemen.

11.4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, vervalt ieder recht op garantie.

Artikel 5: Bescherming van rechten
5.1. Ten aanzien van de aanbiedingen en/of door ons ter beschikking gestelde catalogi en/of tekeningen etc., alsmede ten aanzien van de bijlagen die onderwerp kunnen
zijn van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom of een daarmee op één lijn te stellen recht, blijven eigendom van ons. Deze stukken mogen zonder
onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden ter inzage worden gegeven of op andere wijze worden gebruikt dan overeengekomen. Zij dienen
op verzoek van ons onmiddellijk aan ons te worden teruggegeven.

12.2. Ingeval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de wederpartij verkrijgen wij het medeeigendomsrecht in het (de) nieuw ontstane
za(a)k(en) en/of de met het geleverde samengestelde za(a)k(en), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door ons geleverde (oorspronkelijke) zaken.

5.2. Ingeval van fabricage van zaken naar tekeningen, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, van wederpartij ontvangen, neemt de
wederpartij de volle garantie op zich, dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, gebruiks- of handels-model, of enig ander recht van
derden wordt aangetast en vrijwaart ons terzake van alle vorderingen van welke derde dan ook.
Artikel 6: Levering en levertijd
6.1. De meest recente bepalingen van de Incoterms zijn van toepassing voorzover zij niet afwijken van deze algemene voorwaarden. In de offerte en/of de orderbevestiging
zal de door ons geprefereerde Incoterm worden opgenomen. Indien in de offerte en/of orderbevestiging geen Incoterm is opgenomen geschiedt levering af fabriek
(Incoterm EXW). Als tijdstip van levering geldt het moment dat de zaken voor vervoer naar of ten behoeve van de wederpartij op het terrein van ons ter beschikking
van de wederpartij zijn gesteld.
6.2. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij levering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te
voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
6.3. Wij behouden ons het recht voor in gedeelten te leveren. In een dergelijk geval zal iedere aflevering worden beschouwd als een afzonderlijke transactie. Deelleveranties kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. De wederpartij is verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van deze voorwaarden.

Artikel 12: (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud
12.1. De eigendom van de door ons geleverde (en eventueel doorgeleverde en doorverkochte) zaken berust bij ons en gaat pas op de wederpartij over na volledige
voldoening door de wederpartij van al hetgeen wij , uit welke hoofde dan ook, van de wederpartij te vorderen hebben, met inbegrip van rente en kosten en eventuele
schade.

12.3. In geval van nietbetaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie
van zaken van de wederpartij danwel wanneer wij de vrees hebben dat de wederpartij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, hebben wij het recht om zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het deel van de order ten aanzien waarvan nog geleverd moet worden te ontbinden en het mogelijk
geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, zulks onverminderd onze
recht om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk
opeisbaar.
12.4. De wederpartij is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of aan derden enig beperkt recht erop te verlenen. De
zaken mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde. Het is de wederpartij wel toegestaan, de
onder eigendomsvoorbehoud afgegeven zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op
krediet is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel. Indien de wederpartij de
zaken vervreemdt of aan derden enig recht erop verleent, vestigt de wederpartij reeds nu vooralsdan een stil -pandrecht op alle rechten en aanspraken die hij bij
(door) verkoop van deze zaken verkrijgt op die derden, tot zekerheid van de nakoming door de wederpartij van al hetgeen wij op het moment van vestiging van dat
pandrecht nog van de wederpartij te vorderen hebben, althans zal de wederpartij zonodig en zodra dit mogelijk is zijn medewerking verlenen aan de vestiging en
registratie van dit stil pandrecht.

6.4. Levering op afroep moet binnen de overeengekomen termijn worden afgeroepen en afgenomen. Door het enkele verloop van een afroeptermijn is de wederpartij in
gebreke en hebben wij het recht de overeenkomst al dan niet te ontbinden, of de zaken te verzenden.

12.5. De wederpartij is gehouden de onder de eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. De
wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polis van
deze verzekering aan ons op eerste verzoek ter inzage te geven.

6.5. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van een levertijd verplicht ons niet
tot enige vergoeding. De wederpartij heeft geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of niet nakoming danwel opschorting van enig voor hem
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. De wederpartij is in dat geval evenmin gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Bij overschrijding
van de levertijd door ons om andere dan in lid 6.6. van dit artikel genoemde reden heeft de wederpartij wel het recht ons schriftelijk een nieuwe leveringstermijn te
stellen, bij niet inachtneming waarvan de wederpartij gerechtigd is de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, door een schriftelijke verklaring te ontbinden. De
wederpartij heeft ook in dat geval geen recht op vergoeding van enig door hem geleden schade.

Artikel 13: Betaling
13.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening. Betaling geschiedt
hetzij a contant, hetzij op één van de bankrekeningen van ons. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag
aangemerkt.

6.6. De levertijd zal in ieder geval worden verlengd met de duur van de periode waarover door overmacht of door al dan niet verwijtbaar toedoen van de wederpartij
vertraging in de levering is veroorzaakt. Ingeval de vertraging in de levertijd door toedoen van de wederpartij is veroorzaakt, hebben wij het recht de overeenkomst
te ontbinden.
6.7. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen zodra zij door ons worden aangeboden. Alle kosten en schade die voor ons ontstaan wegens nietafname door de
wederpartij van (een gedeelte van) de door hem bestelde zaken, zijn voor rekening en risico van de wederpartij, kosten van opslag daaronder begrepen.
Artikel 7: Transport/Risico
7.1. De wijze van transport, indien en voorzover door ons verzorgd, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is
verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij
inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de (meer)kosten daarvan te zullen dragen.
7.2. De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien francolevering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder
vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
Artikel 8: Overmacht (Niet toerekenbare tekortkomingen)
8.1. Er is sprake van overmacht aan de zijde van ons indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd - al dan niet tijdelijk - door omstandigheden gelegen buiten de invloedssfeer van ons, en waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden
verlangd. Als overmacht wordt onder meer beschouwd: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen
waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie door onze
leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
8.2. Ingeval overmacht langer voortduurt dan 30 dagen, hebben beide partijen het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, voor het gedeelte
waarop de overmacht betrekking heeft, op te schorten dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder
daardoor tot enige schadevergoeding uit welke hoofde ook gehouden te worden. Met de wederpartij zal overleg gepleegd worden.
8.3. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsveroorzakende
omstandigheden is gebleken.
8.4. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen, zowel contractueel als op grond van de wet en/of regelgeving, beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.
9.2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat en/of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor aan ons
toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van ons aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of
administratiekosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
13.3. Indien door de wederpartij een overeengekomen betalingstermijn of de algemene betalingstermijn is overschreden, vervallen de aan de wederpartij op de factuur
toegekende kwantumkortingen en is hij van rechtswege, zonder dat enig voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Met ingang van de datum waarop de
wederpartij met betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van ons op de wederpartij opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim
zonder ingebrekestelling onmiddellijk in.
13.4. Ingeval dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte
van zijn eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte van zijn bedrijf inbrengt in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan
wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op
grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te
eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.
13.5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd onze vordering op de wederpartij te verrekenen met hetgeen wij aan de wederpartij verschuldigd zijn of zullen worden. Geschillen van
welke aard ook geeft aan de wederpartij niet het recht tot uitstel van de betaling.
Artikel 14: Rente en kosten
14.1. Met ingang van de dag waarop de wederpartij in verzuim is ons te betalen, is de wederpartij aan ons over alle verschuldigde bedragen een vertragingsrente
verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand zolang zijn betalingsverzuim voortduurt.
14.2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het,
met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.
Artikel 15: Toepasselijk recht
15.1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag inzake
Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken, Wenen 11 april 1980, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 16: Geschillen
16.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden
beslecht door de bevoegde Burgerlijke Rechter in het Arrondissement te Leeuwarden, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
16.2. Het in lid 16.1 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel
te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.
16.3. In geval van een verschil van mening over de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
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A trade name of Lankhorst Engineered Products bv

Redenen om voor KLP® te kiezen:
■ Milieuvriendelijk
■ Duurzaam
■ UV-, water- en weersbestendig
■ Onderhoudsvrij
■ Eenvoudig te verwerken
■ Simpel te reinigen
■ Rot en splintert niet
■ Opnieuw te recyclen
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