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Het is ten strengste VERBODEN:
a.
De productiehal van Metalys nv te betreden
b.
Gebruik te maken van de heftruck/ander hijmateriaal
Bij eventuele ongevallen door niet naleving zal Metalys nv alle verantwoordelijkheid afwijzen.
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Metalys nv is steeds bereid om te helpen bij het laden en lossen van de goederen. Haar aansprakelijkheid voor schade die hierbij ontstaat
kan nooit ingeroepen worden tenzij de fout van Metalys nv duidelijk en onomwonden kan aangetoond worden. In dergelijke gevallen is
de aansprakelijkheid van Metalys nv steeds beperkt tot eenmaal de waarde van de werken die Metalys nv zou uitvoeren of uitgevoerd
heeft op de te laden en de te lossen goederen.
Het geleverde materiaal moet voorzien zijn van de nodige los-/afhangpunten. Stukken die zwaarder zijn dan 7 ton zullen extra kost
krijgen/werkhandeling van 150 € (excl btw), bij een maximaal gewicht van 15 ton.
Klachten ivm ontbrekende of beschadigde stukken dienen onmiddellijk (binnen de 4 uur) gemeld te worden bij afhaling van de goederen,
zoniet kan Metalys nv niet verantwoordelijk worden gesteld.
Voor constructies, koudgewalste profielen, plaatwerk zijn wij niet verantwoordelijk voor het kromtrekken bij behandeling.
Bij oppervlaktebehandeling van materiaal beperkt onze verantwoordelijkheid zich tot de waarde van de behandeling, in geval van
foutieve bewerking, binnen de kortste termijn, tot een herbehandeling zonder dat ons enige andere directe of indirecte schade kan ten
laste gelegd worden. De productenaansprakelijkheid beperkt zich eveneens tot de waarde van de geleverde producten zonder dat de
klant meerdere schade kan verhalen, zijnde directe of indirecte gevolgschade.
Voor zover de bewerkte goederen niet worden opgehaald door de klant 1 maand na beschikbaarstelling, wordt Metalys nv ontslagen van
alle aansprakelijkheid over deze goederen, dit onder voorbehoud van aanrekening opslagkosten van 14 € (excl btw) per dag.
Metalys nv is een loonbedrijf met industrieel karakter, de geleverde kwaliteit voldoet aan de industriële normen, niet aan persoonlijke,
architecturale afwerking of normen.
Bij het stralen van hout als natuurproduct, kunnen wij geen garanties geven op ruwheid, diepte, enz. Alles is afhankelijk van het type
hout, bij hout kunnen wij enkel werken volgens goed vakmanschap.
Bij materialen waar twijfel over bestaat, bestaat de mogelijkheid dat de klant aanwezig is tijdens de cruciale momenten van de
behandeling. Dit in overleg en volgens planning. Latere discussies worden hiermee uitgesloten.
Metalys nv is niet verantwoordelijk als bij de manipulatie van stukken door de vorm, grote of volume bepaalde stukken zouden
beschadigd zijn. Wij trachten als een goede huisvader de materialen te behandelen, maar zonder garantie en verantwoordelijkheid.
Metalys nv is niet verantwoordelijk voor roestvorming of andere oxidatieverschijnselen op onbereikbare plaatsen. Het totale
behandelingssysteem is door de klant goedgekeurd en wordt verondersteld geschikt te zijn voor de uiteindelijke toepassing.
Afscherming, (de)montage of siliconen niet inbegrepen.
Verfbeschadigingen kunnen optreden door transport en montage. De herstelling hiervan valt ten laste van de klant. Tenzij anders
vermeld wordt enkel de buitenzijde behandeld.
Werken bij klanten - De nv Metalys verklaart hierbij een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating te hebben onderschreven
aan de algemene en bijzondere voorwaarden van polis 45.428.692 bij de maatschappij Ethias, waarbij de geldelijke gevolgen van haar
burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden ingevolge de uitvoering van haar activiteiten, gewaarborgd zijn.
De verzekerde bedragen zijn vastgesteld op lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade vermengd, waarin ook inbegrepen
schade veroorzaakt door brand, rook, water en ontploffing. Door ondertekening van deze overeenkomst doet de opdrachtgever afstand
van verhaal t.o.v. nv Metalys voor alle schade die de verzekerde bedragen overschrijden en waarvoor nv Metalys aansprakelijk zou
kunnen worden gesteld. De opdrachtgever zal zijn eigen verzekeraar hiervan op de hoogte brengen en hen vragen een afstand van
verhaal te doen t.o.v. nv Metalys voor alle schade door brand en ontploffing die het verzekerde bedrag te boven gaat en waarvoor nv
Metalys aansprakelijk zou kunnen gesteld worden.
Werken aan goederen van klanten in eigen atelier - De nv Metalys verklaart hierbij een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
Uitbating te hebben onderschreven aan de algemene en bijzondere voorwaarden van polis 45.428.692 bij de maatschappij Ethias,
waarbij de geldelijke gevolgen van haar burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden ingevolge de uitvoering van
haar activiteiten, gewaarborgd zijn.
De hiervoor bedongen beperkingen van de aansprakelijkheid van nv Metalys, gelden niet zou er een grove of opzettelijke fout in hoofde
van de nv Metalys bewezen wordt. In deze situatie is de nv Metalys steeds aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
Om administratieve redenen wordt minstens 50 € (excl btw) aangerekend per aangeleverde partij. Er worden geen cumulaties
toegestaan. Voor het opnieuw sturen van een factuur door wijziging van de gegevens van de uitgeschreven factuur wordt een forfaitaire
administratiekost van 20 € + 21% BTW aangerekend.
Indien controlerapport vereist, dient dit bij bestelling/binnenbrengen materiaal worden aangevraagd. Nadien kan dit niet meer worden
afgeleverd. Kostprijs per dossier is minimum 75 € per rapport.
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