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Geachte klant, 

 

Om de samenwerking zo vlot mogelijk te laten verlopen en misverstanden te vermijden, vragen we U 

om volgende richtlijnen in acht te willen nemen: 

 

 

Bestelbon 

 Deze moet steeds duidelijk leesbaar zijn   

fouten hierdoor zijn niet ten onze laste 

 Aanleveringsdatum 

 Referentie nummer of projectnaam 

 Per kleur een afzonderlijke bestelbon   

LET OP: er zijn kleurafwijkingen mogelijk tussen de poeders van verschillende leveranciers 

 Gewenste bewerking(en) en materiaalsoort 

voor plaat- en plooiwerk vermelden of dit door onze diensten gefabriceerd moet worden 

 Opdrachten of wijzigingen worden telefonisch niet aanvaard 

 

 

Ordergegevens 

 Aantal stukken 

 Afmetingen vermelden  

lengte, breedte, diepte (of dikte) in mm 

 Ophangwijze vermelden 

GAT : standaard worden gaatjes voorzien door ons op de meest logische plaats 

dit in functie van de lengte (2 gaten tot 2000 mm + 1 gat per extra meter). 

Enkel gaten op de uiteinde zijn technisch omwille van doorbuiging  niet mogelijk. 

Het aanduiden van plaatsen waar gaatjes mogen komen is aangewezen 

LASTOP: deze  zijn mogelijk voor plaat- en plooiwerk vanaf 2 mm dikte 

en worden steeds verwijderd na het lakken 

 Zichtzijdes vermelden 

eenzijdig, tweezijdig, binnenzijde of buitenzijde aanduiden met pijl of stippellijn 

Markeringen op het materiaal mogen enkel op de niet zichtzijdes aangebracht worden! 

 

 

 

Kwaliteitszorg 

 Indien gelakte materialen toekomen worden deze steeds overlakt op risico van de klant, tenzij 

de klant aangeeft dat de materialen ontlakt dienen te worden. 

 De aanwezigheid van materiaalvreemde producten zoals stickers, stiftmarkeringen, kleefband 

en siliconen verstoren het proces met alle gevolgen vandien. 

 Gelaste constructies dienen olie- en vetvrij aangeleverd, voorzien van de nodige uitloopgaten, 

zoniet zullen vetten en olie uitkoken met alle gevolgen vandien. 

 Verzinkt materiaal dient coatingsgeschikt aangeleverd te worden. 

 Bij eventuele fouten is iedere schadeloosstelling beperkt tot de waarde van ons toegevoegde 

werk. 


