
Aanvullende voorwaarden en condities bij de verkoop en leverantie van projectspecifieke 
producten van de Morssinkhof Groep

U bent reeds tot aanschaf van projectspecifieke producten overgegaan of overweegt de aanschaf van 
projectspecifieke producten bij de Morssinkhof Groep.

Met betrekking tot de productie en leverantie van projectspecifieke producten door de Morssinkhof Groep geldt het 
volgende:

• Projectspecifieke producten zijn die producten die specifiek voor een project, pas na ontvangst van een 
 schriftelijke order daartoe, worden geproduceerd
• Projectspecifieke producten zijn derhalve geen zogenoemde “standaard voorraadproducten”
• Projectspecifieke producten worden geproduceerd in de uitvoering, zoals is bevestigd in de door de 
 Morssinkhof Groep opgemaakte orderbevestiging
• Projectspecifieke producten worden minimaal geproduceerd in het aantal, zoals is bevestigd in de door de 
 Morssinkhof Groep opgemaakte orderbevestiging, en maximaal in dat aantal met een maximale 
 ‘overproductie’ van 50 m2 in het geval van stenen en tegels en 10 stuks in het geval van banden en bochten
• Productie en leverantie zal pas plaatsvinden nadat het bijbehorende afleverschema (voorzien van de 
 betreffende aantallen en data, waaronder in ieder geval de “datum gewenste 1e leverantie” en de “datum 
 verwachte laatste leverantie”) door de opdrachtgever is opgemaakt en door de Morssinkhof Groep als 
 onlosmakelijk onderdeel van de orderbevestiging is geaccordeerd 
• Aanpassingen in een door de Morssinkhof Groep geaccordeerd afleverschema zijn pas van toepassing na  
 schriftelijke bevestiging daarvan door de Morssinkhof Groep
• Een order tot separate ‘bijbestelling’ wordt noodzakelijkerwijs gezien als nieuwe order, als gevolg waarvan 
 productie en leverantie, in overleg tussen de opdrachtgever en de Morssinkhof Groep, separaat zal worden  
 ingepland en met een bijbehorende orderbevestiging, inclusief opgemaakt en geaccordeerd afleverschema,  
 schriftelijk door de Morssinkhof Groep wordt bevestigd
• In het geval van een separate ‘bijbestelling’ binnen de geldigheidsduur zoals die vermeld is in de aanvanke- 
 lijke orderbevestiging én de productie van die aanvankelijke order nog niet is afgerond, geldt dat de prijs per 
 eenheid overeenkomstig de condities is, zoals die, aan de hand van de order en zoals bevestigd in de 
 aanvankelijke orderbevestiging, schriftelijk zijn overeengekomen
• In het geval van een separate ‘bijbestelling’ binnen de geldigheidsduur, zoals die vermeld is in de 
 aanvankelijke orderbevestiging én de productie van die aanvankelijke order wel is afgerond
 én
 in het geval van een separate ‘bijbestelling’ buiten de geldigheidsduur, zoals die vermeld is in de 
 aanvankelijke orderbevestiging, geldt dat de Morssinkhof Groep om bedrijfseconomische redenen helaas   
 genoodzaakt is per ‘bijbestelling’ de volgende productie-instelkosten te berekenen:
 - in het geval van stenen en tegels:
  € 2000,- bij een bijbestelling van  minder dan 200  m2
  € 1800,- bij een bijbestelling van    200 tot  400  m2
  € 1500,- bij een bijbestelling van    400 tot  600  m2
  € 1100,- bij een bijbestelling van    600 tot  800  m2
  € 600,-  bij een bijbestelling van    800 tot  1000 m2
  € 0  bij een bijbestelling van  meer dan   1000 m2
  (voor (bij)bestellingen van hulpstukken gelden aparte tarieven)
 en
 - in het geval van banden en bochten in nader onderling overleg
• Met het schriftelijk onderbrengen van de order tot de productie en leverantie van projectspecifieke producten 
 bij de Morssinkhof Groep verplicht de opdrachtgever zich tot afname van het aantal met een maximale ‘
 overproductie’ 50 m2 in het geval van stenen en tegels en 10 stuks in het geval van banden en bochten, 
 ongeacht of het de aanvankelijke order of een order tot ‘bijbestelling’ betreft
• Ook leveranties van projectspecifieke producten vinden, omwille van het bereiken van de benodigde sterkte 
 van de producten, bij voorkeur op z’n vroegst 35 dagen na productie plaats. Eventuele leverantie en 
 toepassing van producten op verzoek van de opdrachtgever binnen die termijn, geschiedt onder 
 verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en stelt de Morssinkhof Groep vrij van eventuele 
 aansprakelijkheid
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• Afname van projectspecifieke producten dient door de opdrachtgever te geschieden binnen de ultimo-lever
 datum, ofwel uiterlijk 3 maanden na “opleverdatum werk”, zoals schriftelijk overeengekomen in het 
 afleverschema als onlosmakelijk onderdeel van de orderbevestiging
• Bij overschrijding van de ultimo-leverdatum, zal de Morssinkhof Groep, onder de noemer “dervingskosten”, 
 ter compensatie van de directe en indirecte kosten, per maand overschrijding, met een maximum van 3
 maanden, 35% van de  verkoopwaarde van de nog niet afgenomen projectspecifieke producten aan 
 opdrachtgever in rekening brengen, tenzij er tussen opdrachtgever en de Morssinkhof Groep schriftelijk 
 andersluidende afspraken zijn gemaakt
• Tot en met 3 maanden na het verstrijken van de ultimo-leverdatum heeft de opdrachtgever het recht om de  
 bedoelde projectspecifieke producten tegen betaling alsnog af te nemen
• In het geval opdrachtgever, met kennisgeving, gedeeltelijk of in z’n geheel afziet van afname van de 
 projectspecifiek geproduceerde producten, zal de Morssinkhof Groep terstond 105% van de verkoopwaarde 
 van de nog niet afgenomen producten, verminderd met de mogelijk reeds betaalde “dervingskosten”, in 
 rekening brengen, echter vermeerderd met 10% van de verkoopwaarde voor afschrijving c.q. vernietiging 
 van de betreffende projectspecifieke producten
• Projectspecifieke producten kunnen niet bij de Morssinkhof Groep worden geretourneerd, tenzij er sprake is  
 van, in het uiterste bepaald door de onafhankelijke organisatie Kiwa, onvolkomenheid van het product.
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