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Versie 1.4 d.d. 2 juli 2014 
Op al onze aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te 
verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene 
leveringsvoorwaarden voor de metaal- en elektrotechnische industrie, 
uitgegeven door de Federatie Metaal – en Elektrotechnische Industrie 
(FME) te ’s-Gravenhage. 

        
 
        Algemene aanvullende opmerkingen: 

 
1.0 Algemeen: 
1.1 Onderstaande opmerkingen zijn onverkort van 

toepassing tenzij hiervan in de offerte of 
opdrachtbevestiging, waaraan deze algemene 
aanvullende opmerkingen zijn toegevoegd, 
nadrukkelijk wordt afgeweken. 

1.2 Genoemde offerte c.q. opdrachtbevestiging heeft 
tot doel het aangaan respectievelijk het 
bevestigen van een overeenkomst betreffende 
leveringen en/of diensten. Bomar beschouwd 
voor deze (nog te sluiten) overeenkomst de in de 
adressering vermelde rechtspersoon als enige 
partner. Indien dus in de offerte- c.q. ordertekst 
dan wel in navolgende opmerkingen bijvoorbeeld 
wordt gesproken over “de opdrachtgever”, “de 
aannemer”, “u” of “uw”, wordt uitsluitend 
gerefereerd aan deze rechtspersoon. 
Verplichtingen van deze rechtspersoon ten 
opzichte van bijvoorbeeld diens opdrachtgever 
enz., behoren derhalve niet automatisch tot de 
(te sluiten) overeenkomst. 

1.3 Tot de (nog te sluiten) overeenkomst behoren 
geen andere werkzaamheden en/of leveringen, 
dan ondubbelzinnig omschreven in de offerte 
c.q. opdrachtbevestiging, ook niet volgens de 
niet omschreven “eisen van goed en deugdelijk 
werk” en/of “vroegere gewoonten en gebruiken” 
dan wel “omdat zij uit de aard van de 
werkzaamheden er onverbrekelijk mee 
verbonden zouden zijn”. 

 
2.0 Uitvoering: 
2.1 Hekken, handlijsten, privacyschermen en 

dergelijke worden evenals de aluminium 
gevelelementen uitgevoerd volgens onze 
omschrijving, Bomar profilering en bijgaande 
principedocumentatie (wijzigingen in de 
profilering en/of onderdelen worden door ons 
voorbehouden). 

2.2 Alle bevestigingsmiddelen zijn uitgevoerd in 
RVS-A2, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven 
in de offerte. 

2.3 Inmeten houdt in: steekproefsgewijze controle of 
de bouwkundige aansluitingen door de 
aannemer zijn uitgevoerd volgens tekening. 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend 
en Bomar trekt hiermee geen 
verantwoordelijkheid naar zich toe. Bij 
afwijkingen dient de aannemer maatregelen te 
nemen. Indien dit alleen kan gebeuren door 
hekken of puien aan te passen kan dit tegen een 
op te geven meerprijs. 

2.4 De bevestiging van hekdelen c.q. handlijsten is 
afhankelijk van de situatie. 

2.5 De lijn van de handlijst en hekdelen volgt de 
betonlijn. 

2.6 Geperforeerde beplating is van staal en wordt 
nagewalst volgens het sendzimir systeem. Bij de 
geperforeerde plaatdelen zijn alleen aan de 
boven- en onderzijde blinde randen opgenomen.  

2.7 Voorlangslopende kruizen bestaan uit aluminium 
strippen 40 x 2 mm, welke aan de onder- en 
bovenprofielen worden bevestigd. 

2.8 Toegepaste volkern vulling heeft een dikte van 6 
of 8 mm en is tweezijdig gekleurd in één 
standaardkleur. 

2.9 Het gekleurde glas wordt in één standaard kleur 
uitgevoerd; parsolgroen, parsolgrijs of 
parsolbrons (opbouw: 4 mm blank, folie, 4 mm 
gekleurd). 

2.10 Het gelaagde glas is in een standaard blanke 
vulling al dan niet met één matte folie 
uitgevoerd.  

2.11 Muurleuningen zijn recht uitgevoerd met op de 
uiteinden een kunststof dop (zonder geknikte of 
gebogen uiteinden). 

2.12 Voorlangslopende aluminium profielen zijn 
uitgevoerd in halfrond R35. 

2.13 Aluminium handregels worden in verstek 
uitgevoerd. Daarentegen zijn de 
voorlangslopende glasregels recht afgezaagd en 
afgedopt (hekwerken uit de S-line serie). 

 
3.0 Conservering: 
3.1 Indien de hekwerken, handlijsten, 

privacyschermen, aluminium gevelelementen en 
dergelijke gemoffeld worden, is er voor het 
gehele werk van één RAL kleur uit groep I 
uitgegaan met een laagdikte van 60-80µ. Bij 
RAL kleuren uit groep II, III, IV en V dient u er 
rekening mee te houden dat dit kan leiden tot 
prijsverhoging. 

3.2 Indien een bouwwerk zich bevindt binnen 10 
kilometer van de kustlijn dan wel in agressief 
milieu, adviseert de VMRG een moffelcoating 
met een dikte van 90-120 µm. Indien u dit advies 
wenst op te volgen dient u rekening te houden 
met de genoemde meerprijs, dan wel deze op te 
vragen. Als u toch kiest voor de standaard 
coating in bovengenoemde situatie kan geen 
garantie op het moffelwerk worden verstrekt. 

3.3 Geperforeerde plaatdelen zijn standaard 
tweelaags gemoffeld met een laagdikte van 80-
100 µm. 

3.4 Staalwerk wordt standaard thermisch verzinkt 
uitgevoerd tenzij anders vermeld. 

3.5 De roosters van de hekwerken voldoen niet 
geheel aan NEN 1275, dit omdat in het rooster 
scherpe zinkopstandjes kunnen voorkomen. 
Derhalve worden de roosters geleverd volgens 
de normen van de roosterleverancier. Deze 
normen zijn op aanvraag beschikbaar bij Bomar. 

3.6 Indien het aluminium technisch naturel 
geanodiseerd EWAA keur, laagdikte klasse A20, 
is uitgevoerd, ondergaan de profielen eerst een 
oppervlaktebehandeling en worden daarna in 
onze fabriek afgewerkt. 

 
4.0 Algemene voorwaarden: 
4.1 Genoemde prijzen zijn exclusief BTW 
4.2 In onze prijsstelling zijn wij er van uitgegaan, dat 

van genoemde aantallen en afmetingen niet zal 
worden afgeweken en dat de diverse aluminium 
gevelelementen in één productiestroom 
aangemaakt worden. Bij wijziging daarin 
behouden wij ons het recht voor de prijzen aan 
te passen. 

4.3 Op onze prijzen is de Risicoregeling Woning- en 
Utiliteitsbouw 1991 (R.W.U. 1991) van 
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toepassing, met als peildatum de eerste 
offertedatum. 

4.4 De geldigheidsduur van deze offerte is 30 dagen 
na dagtekening, met uitzondering van de 
materiaalonderdelen glas en aluminium. Bij 
wijzigingen daarin behouden wij ons het recht 
voor de prijzen aan te passen. 

 
5.0 Garanties: 
5.1 Garanties worden verstrekt volgens de door het 

S.W.K. gestelde termijnen, waarbij de 
montagedatum als opleverdatum wordt 
beschouwd. 

 
6.0 Levertijd: 
6.1 In verband met de levertijden van de 

toegeleverde profielen dient van te voren overleg 
te worden gepleegd. Een overeengekomen 
levertermijn (minimaal 12 werkweken) gaat pas 
in na ontvangst van alle benodigde gegevens 
en/of na schriftelijke goedkeuring van de 
tekening(en). 

6.2 Bij het verschuiven van de levertijd door de 
aannemer, terwijl de productie gereed is, heeft 
Bomar het recht het productiegedeelte te 
factureren op de oorspronkelijk afgesproken 
leverdatum (hiervoor is geen getekende 
uitvoerderbon nodig). 

 
7.0 Aandachtspunten: 
7.1 Indien er tijdens de uitvoeringsfase vaker door u 

wordt afgeroepen dan het in de offerte c.q. 
opdrachtbevestiging genoemde aantal 
leveringen en/of montagedagen, heeft Bomar 
het recht de hieraan verbonden extra kosten 
(transport – en uitsplitsingkosten) aan u te 
factureren. 

7.2 Bij het onderbreken van de montage door uw 
toedoen, terwijl de goederen geleverd zijn, is 

Bomar niet aansprakelijk voor eventuele 
beschadigingen, verlies en/of diefstal. 

7.3 Bomar is niet verantwoordelijk en aansprakelijk 
voor eventuele beschadigingen aan beton-, 
gevel- en/of metselwerk, behalve als dit 
aantoonbaar door Bomar veroorzaakt is. 

7.4 De materialen worden in één keer geproduceerd 
op basis van de door u goedgekeurde 
tekeningen c.q. gegevens. Mochten deze maten 
en details later in het bouwwerk blijken af te 
wijken van de goedgekeurde tekeningen, dan 
kunnen wij hiervoor geen verantwoordelijkheid 
aanvaarden. 

7.5 Bomar neemt geen verantwoordelijkheid voor 
het plaatsen van de balustrade op een houten 
ondergrond. De aannemer dient te zorgen voor 
een degelijke en voldoende stijve constructie ter 
plaatse van de balusters. 

7.6 Bomar verricht geen betonreparaties. 
7.7 Bomar gaat uit van een kwalitatief goede 

betonnen ondergrond. 
7.8 De betonranden waarop de hekken worden 

gemonteerd, moeten vlak, waterpas en minimaal 
120mm breed zijn. Indien dit niet het geval is 
gaan wij ervan uit dat de aannemer / 
opdrachtgever deze betonranden aanpast. 

7.9 De materialen moeten kunnen worden gelost 
nabij bouwlift of kraan. 

7.10 De tolerantie op de afstand tussen de door de 
aannemer te verzorgen voorzieningen mag 
maximaal 10mm bedragen. Deze voorzieningen 
moeten schoon en gangbaar worden 
aangeboden. 

7.11 De balkons en galerijen waar werkzaamheden 
door Bomar plaatsvinden dienen goed en veilig 
begaanbaar te bereiken zijn alsmede leeg en 
redelijkerwijs schoon. 

7.12 Wij zijn ervan uitgegaan dat wij droog kunnen 
boren en dat wij tijdens het boren niet op de 
wapening staal boren. 
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