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I.

ALGEMEEN UITGANGSPUNT

De onderhavige algemene technische voorschriften zijn gemeenschappelijk aan alle Belgische loonveredelaars
aangesloten bij Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie.
De opdrachtgever die een order plaatst per fax of per e-mail, wordt geacht akkoord te gaan met deze algemene
technische voorschriften, alsook met de bijzondere technische voorschriften van de loonveredelaar en met diens
verkoopvoorwaarden.

II.

ONDERRICHTINGEN EN BEHANDELINGSVOORWAARDEN

A.

Onderrichtingen

De opdrachten dienen op een eenduidige manier alle nuttige en noodzakelijke bepalingen te bevatten teneinde
de veredelaar in staat te stellen de opdracht correct uit te voeren.
Er wordt één opdracht per kwaliteit opgemaakt.
Deze opdracht moet met alle mogelijke nauwkeurigheid, zelfs indien sommige verduidelijkingen van de grondstoffenleveranciers vereist zijn, de volgende inlichtingen vermelden:
a) de aard van de behandeling;
b) de juiste samenstelling of de binding van de toevertrouwde goederen;
c) de aard en de oorsprong van de vezel(s) en/of de garens waaruit de goederen bestaan, met inbegrip van
de zuiverheid van de grondstof op gebied van vreemde vezel of plantaardige afval;
d) de oorsprong, de aard, de hoeveelheid (en de concentratie) van de ensimage, de avivage, de paraffinage, de azurage en de vetten ; het sterkmiddel en de loze tint;
e) het aantal vastgestelde verpakkingseenheden en eventueel het aantal coupons per eenheid;
f) de naam of het nummer van de kwaliteit;
g) de gewichten en het aantal meters;
h) de toestand waarin de goederen worden aangeleverd
i) de kleuren (zie ook verder Hoofdstuk III § A.3. en A.4 voor wat de gelijkvormigheid van de kleuren en
de kleurechtheden betreft);
j) de uiteindelijke aanwending waarvoor de te behandelen goederen bestemd zijn;
k) de voorschriften van de vezelleveranciers voor de artikelen die aan deze voorschriften moeten beantwoorden
Voor stukverf en apprêtbehandelingen zijn volgende bijkomende vermeldingen verplicht:
a) de ruwe breedte en gewenste afgewerkte breedte;
b) de voorzijde van de goederen in geval van speciale behandelingen op een zijde ; de poolrichting ten
opzichte van de richting van de tekening;
Daarenboven :
 moeten al de wijzigingen in de oorspronkelijke samenstellingen van een bepaalde kwaliteit worden
vermeld en het nummer van de kwaliteit dient veranderd (bv. wat de oorsprong en de aard van de
grondstof betreft) zowel in ketting als in inslag, smouten, loze tint, sterken, stomen van de inslag, torsie, enz. ;


is het verstrekken van het officiële lastenkohier onontbeerlijk voor de artikelen die voor aanbestedingen bestemd zijn ;



moeten de nummers van het douanetarief duidelijk worden opgegeven voor de goederen afkomstig uit
het buitenland en die in tijdelijke vrijstelling moeten worden behandeld;
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indien de opdrachtgever t.a.v. de kwaliteit verwijst naar die van een vorige order, wordt daaronder verstaan, dat de goederen samengesteld zijn uit dezelfde spinvezels, dezelfde garens, van dezelfde herkomst, dezelfde titer of hetzelfde garennummer, van hetzelfde gewicht, dezelfde ruwe breedte, dezelfde instelling van ketting en inslag en dat zij van dezelfde binding of legging zijn, evenals van dezelfde
avivage en sterksel;



indien er, voor het verkrijgen van bepaalde kleuren, bijkomende behandelingen nodig zijn, dan mogen
deze pas worden uitgevoerd na overleg én mits schriftelijk akkoord van de opdrachtgever en dan worden deze bijkomende behandelingen aangerekend aan het geldende tarief. Als gevolg van bijkomende
behandelingen kan de kleurafwijking groter worden. De opdrachtgever aanvaardt deze kleurafwijking.

De veredelaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die te wijten zijn aan onduidelijke, onvolledige en/of instructies die geen rekening houden met het bovenstaande.

B.

Behandelingsvoorwaarden

1.

Algemeen

De opdrachtgevers zullen een staal bezorgen. Het staal is voldoende groot om als referentie te dienen voor kleur
en andere eigenschappen zoals tast, uitzicht en dergelijke. Wanneer een klant geen metamerie wil t.o.v. het afgegeven staal wordt dit duidelijk vermeld, zoniet wordt als referentie een eerste labostaal of een eerste productie genomen.
Wol : de grondstof moet vanzelfsprekend goed gewassen zijn vóór het spinnen; zij mag geen schadelijke ingrediënten meer bevatten, bv. alkalische stoffen of slecht verwijderde of neergeslagen zepen. Het stomen van
de inslaggarens moet steeds volkomen gelijk en regelmatig zijn voor al de goederen van bepaalde kwaliteiten
en voor al de inslagspoelen.
Katoen: Pesticiden op katoen zijn schadelijk voor milieu en zuiveringsstations en kunnen aanleiding geven tot
een meerprijs.
De veredelaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die voortspruit uit het niet naleven
van deze voorschriften. De bewijslast berust bij de opdrachtgever.

2.

Specifieke bepalingen m.b.t. weefsels en tapijt:

Opdat het uitzicht van de goederen conform zou zijn aan dit van een staal moeten de ruwe goederen in alle opzichten onderling homogeen zijn.
De veredelaar wijst elke aansprakelijkheid af voor afwijkingen die het gevolg zijn van weefsels die qua samenstelling verschillen van het referentiestaal.
Onderstaande bewerkingen gebeuren onder voorbehoud omdat ze niet beantwoorden aan de gangbare standaarden:
 Het bleken, verven, bedrukken of afwerken van coupons, banden, collecties en staalpartijen;
 De gevraagde krimp, uitrekking of gewicht
Wanneer de opdrachtgever na overleg met de veredelaar de bestelling bevestigt, dan aanvaardt hij de mogelijke
afwijkingen.

Algemene technische voorschriften van de Belgische loonveredelaars

4/10

III.
A.

VOORBEHOUD
Algemeen

1.Waarborg van de afgegeven kwaliteit
De door de opdrachtgever afgeleverde goederen worden geacht te beantwoorden aan de kwaliteitsnormen overeenstemmend met de handelsgebruiken in deze bedrijfstak. De meerkosten voor het verwerken van minderwaardige kwaliteit worden aan de opdrachtgever aangerekend.
De samenstelling en de origine van de afgeleverde goederen worden geacht overeen te stemmen met de vorige
leveringen tenzij de opdrachtgever schriftelijk vermeldt dat dit niet zo is.

2.Mechanische bewerkingen
De normale afval die voortvloeit uit het bobijnen, het afhaspelen, het haspelen, het twijnen, het sterken, het
scheren en opbomen, mag niet in rekening worden gebracht en wordt niet teruggegeven.
De veredelaar kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de verliezen die voortspruiten hetzij uit bv. bobijnen van ongelijke hardheid, uit te strak aangespannen strengbindsels, hetzij uit strengen met een onregelmatige omtrek, hetzij uit onregelmatig geschoren weefsels, ...

3.Gelijkvormigheid van de kleuren
De opdrachtgever bezorgt aan de veredelaar een voldoende groot staal van dezelfde samenstelling en van hetzelfde uitzicht als de goederen die ter behandeling worden gegeven. Bij gebreke hiervan, kan een proefstaal
door de veredelaar worden voorgelegd dat na aanvaarding als referentie zal dienen.
Zonder dergelijk staal of zonder goedgekeurde labo-uitverving wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor een
eventuele niet-gelijkvormigheid van de kleuren.
Wanneer de opdrachtgever een referentiestaal bezorgt dat niet door de veredelaar werd uitgevoerd, moeten er
vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden naar kleurreproductie.
In overleg met de klant moeten de referentiestalen regelmatig vervangen worden om afwijkingen als gevolg
van vervuiling tegen te gaan.
De gelijkvormigheid is steeds in haar nauwkeurigheid beperkt en een zekere tolerantie moet worden aanvaard.
Bij overschrijding van de tolerantie kan slechts een herverven en een daarop volgend herafwerken worden toegestaan.
Bij twijfel over de gelijkvormigheid van de kleuren wordt beroep gedaan op spectrofotometrie. De kleurverschilbepaling gebeurt onder daglicht (D65) volgens de standaardmethode CMC 2:1.

4.Kleurechtheden
De opdrachtgever zal met de grootst mogelijke nauwkeurigheid de echtheidseisen van de verlangde kleuren
aanduiden. Daarenboven dient de uiteindelijke aanwending van het artikel in kwestie te worden aangeduid.
(zie Hoofdstuk II §A. j.).
De opdrachtgever dient telkens gedetailleerd op te geven welke behandelingen er nog zullen worden uitgevoerd
na het verven.
De veredelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een wijziging van de echtheden als gevolg van
navolgende processen door een derde.
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Het weergeven van om het even welke kleur kan, mits het in acht nemen van sommige echtheidsnormen, niet
worden gewaarborgd.
De opdrachtgever zal steeds van hogere kleurechtheden gebruik maken teneinde aan de mogelijke eisen van de
verbruiker te voldoen.
De kleurechtheden kunnen nooit hoger liggen dan deze die door de producenten van kleurstoffen worden aangegeven voor de verschillende klassen van deze producten die zij de veredelaar leveren en waarvan het gebruik
doorslaggevend is voor de geëiste kleurklasse. De veredelaar kan niet meer waarborgen geven i.v.m. de echtheidscijfers, dan de toeleverancier van de kleurstoffen en hulpproducten zelf.
De kwaliteit van de vezels en van de samenstellende delen van de te behandelen goederen moet aan de eisen
van een goede behandeling beantwoorden. Voorbeeld: zuiverheid van de grondstof, kwaliteit van de enzymage,
het loos tinten en alle producten gebruikt bij de voorbehandelingen.
Volgende kleurechtheden worden standaard als referentiewaarden gehanteerd:
Kleurechtheid t.o.v.
licht
Wrijven - droog
Wrijven – nat
Water
Wassen - 30°
Wassen – 60°

Meubelstoffen
5
4
3
3-4
3
2

Gordijnstoffen
5
3-4
2-3
3-4
3

Horeca
6
4-5
3-4
4
4

Kledingstoffen
4
4
2-3
3-4
3

Deze waarden kunnen gerespecteerd worden voor zover de grond- en kleurstoffen dit toelaten.

B.

Specifieke bepalingen m.b.t. garens

1.Waarborg van het afgegeven aantal kilo's
De loonveredelaar aanvaardt slechts onder voorbehoud, het aantal kilo's dat werd opgegeven op de gewichtsnota, met vermelding van bruto-, tarra-, nettogewicht en vochtigheidsgraad en/of geconditioneerd gewicht. Het eventueel herwegen van de te behandelen goederen gebeurt enkel en alleen op uitdrukkelijk verzoek
van de opdrachtgever en op zijn kosten.
De loonveredelaar behoudt zich het recht voor om het handelsgewicht aan te rekenen, behoudens anders zou
overeengekomen zijn met de opdrachtgever.

2.Kleurafwijking
Voor zover de garens representatief gemeten kunnen worden op draad gelden bij het beoordelen van de gelijkvormigheid van de kleur volgende normen:
E ≤ 1,0
E > 1,0

kleur onbetwistbaar binnen de normen
kleur voor discussie vatbaar

3.Voorbehoud
De veredelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien reeds bewerkte grondstoffen componenten bevatten
die niet bestand zijn tegen het voorziene veredelingsproces.
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C.

Specifieke bepalingen m.b.t. weefsels en tapijten

1.Waarborg van het afgeleverde aantal meters
De loonveredelaar aanvaardt slechts onder voorbehoud het aantal meters en het ruw gewicht die worden opgegeven. Ieder stuk moet ten minste op één van de uiteinden een duidelijk leesbaar nummer dragen, onuitwisbaar
geschreven op de voorzijde of op de rugzijde en op minimum 10 cm van zijn twee uiteinden , en moet bovendien voorzien zijn van een goed zichtbaar geweven hoofdeinde dat waarborgt dat het stuk volledig is.
Ieder doorsnijden wordt met een onuitwisbare stempel van de opdrachtgever gemerkt. Teneinde alle ongevallen
te vermijden worden de doorgesneden einden, die zich binnenin de stukken bevinden, op een zichtbare manier
uitgeplooid om ons toe te laten ze vóór de behandeling aan elkaar te naaien.
De veredelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van gelijk welke aard die zou kunnen
voortspruiten uit het niet naleven van bovenvermelde voorschriften.
Het nazicht van de te behandelen goederen (kwaliteit, gewicht, breedte, aantal meters, enz.) gebeurt enkel en
alleen op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever, en met duidelijke specificatie van de normen die daartoe
dienen te worden gehanteerd. Dit alles gebeurt op kosten van de opdrachtgever.

2.Breedten
Om de verlangde afgewerkte breedte te bekomen, zijn de opdrachtgevers ertoe gehouden, rekening houdend
met de verschillende gewenste afwerkingen, een voldoende overbreedte van de te behandelen goederen te geven.
De breedten van de niet behandelde en afgewerkte goederen worden in centimeter uitgedrukt.

3.Loze tinten
Voor het tinten van grondstoffen mogen geen midden- of diepe kleuren worden gebruikt. Dit tinten moet zeer
lichtjes zijn en mag slechts worden bekomen door middel van uitwisbare kleurstoffen die gemakkelijk te verwijderen zijn bij het wassen of het ontvetten. Dit loos tinten moet volstrekt regelmatig zijn en mag geen enkele
onregelmatigheid van diepte vertonen noch in ketting, noch in inslag.
De veredelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortspruiten uit de moeilijkheden
bij het behandelen van slecht of te diep getinte goederen. Indien de gebruikte kleurstof een bijzondere bewerking vergt, dan wordt hiervoor een toeslag aangerekend. Bovendien kan de veredelaar dan niet aansprakelijk
worden gesteld voor het uitzicht, het rendement en het resultaat van de bewerkingen op de betrokken goederen.

4.Kleurafwijking
Bij het beoordelen van de gelijkvormigheid van de kleur bij weefsels gelden volgende normen :
E ≤ 1,2
E > 1,2

kleur onbetwistbaar binnen de normen
kleur voor discussie vatbaar

Deze normen gelden na afwerking.

5.Voorbehoud
De veredelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien reeds bewerkte grondstoffen componenten bevatten die niet bestand zijn tegen het voorziene veredelingsproces.
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6.Zelfkanten
Om een normaal veredelingsproces te kunnen verzekeren is het noodzakelijk dat de te bewerken stukken goed
verzorgde zelfkanten vertonen. Hieronder wordt verstaan een minimale breedte van 1 à 3 cm per zelfkant al
naargelang de kwaliteit van het doek, gelijkmatig verdeelde spanning over de breedte van het doek met inbegrip van de zelfkanten.
De veredelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien losse draden aanleiding geven tot schade aan het
doek en/of het veredelingsmateriaal.

IV.
A.

NALEVING VAN DE ONDERRICHTINGEN
Rendementen - Toleranties

De veredelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of winst, hetzij in de breedte, hetzij in de lengte, hetzij in gewicht, die de tolerantiedrempel niet overschrijden.
Het berekenen van het rendement en het gewicht gebeurt op basis van het rekenkundig gemiddelde per opdrachtbon en niet stuk per stuk om de tolerantie in kwestie vast te stellen.
Volgende toleranties zijn toegelaten:

1.Garens
Een verlies tot 3% op het handelsgewicht is toegestaan voor de klassieke garentypes. Voor nieuwe garentypes
wordt de tolerantie in onderling overleg afgesproken.

2.Weefsels
(a)

Breedte

Een tolerantie tot 3% voor de breedte is toegestaan voor zover de minimum breedte kan gerespecteerd worden.

(b)

Lengte

De oorspronkelijke lengte en de afgewerkte lengte kunnen aanzienlijk verschillen tengevolge van de vereiste
behandelingen en machines alsook de uitsnijdingen noodzakelijk voor een zorgvuldige controle van de goederen. Kleine partijen resulteren in een groter procentueel verlies vermits deze kleinere partijen dezelfde processtappen en controles ondergaan. Het toegestane verlies houdt dan ook rekening met de lengte van de opdrachtbon.
- voor metrages < 100m : 20m + 10% van de beginpartij
- voor metrages > 100m en < 300m : 20m + 7,5% van de beginpartij
- voor metrages > 300m en < 500m : 20m + 5% van de beginpartij
- voor metrages > 500m : 20m + 3% van de beginpartij
De toegestane krimp als gevolg van een relaxatie-, verf- of antikrimpbehandeling kan pas gesteld worden na
minimum 3 identieke behandelingen. De natuurlijke krimp maakt geen deel uit van deze tolerantie.

(c)

Inslagrichting

De tolerantie m.b.t. de afwijking in de inslagrichting bedraagt 2%.

(d)

Sanfor

De tolerantie voor sanfor bedraagt 3%. Van deze tolerantie kan worden afgeweken, mits uitdrukkelijke afspraak.
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B.

Niet gelijkvormige goederen

1.Bij het bleken, verven of bedrukken
Indien de goederen in zwart of in een andere kleur moeten herverfd worden, wegens een feit dat ons niet kan
worden ten laste gelegd (bv. als gevolg van strepen die voortkomen van een onregelmatige grondstof, enz.),
worden de twee behandelingen samen aan de opdrachtgever aangerekend, samen met het eventueel ontkleuren.
Deze moet ons bovendien de reden meedelen die het herverven noodzakelijk maakt. Het opgeven van de bestemming van het te herverven goed is noodzakelijk.
De goederen die, vóór ze ons werden afgeleverd, reeds om het even welke veredeling hebben ondergaan (zelfs
zengen), evenals garens die herverfd moeten worden, worden behandeld op risico van de opdrachtgever en tegen de volle prijs van het maakloonwerk. Is een voorafgaand ontkleuren nodig dan wordt de prijs hiervoor afzonderlijk bepaald.
Herverven en herafwerken door de opdrachtgever gevraagd, zelfs van bij ons geverfde en afgewerkte goederen,
maken een nieuwe opdracht uit die het voorwerp wordt van een afzonderlijke facturatie.

2.Bij het afwerken
Indien goederen niet gelijkvormig zijn met de gevraagde afwerking kan de overeenstemmende prijs van het
maakloonwerk slechts worden geweigerd indien de veredelaar in de onmogelijkheid is ze verder te bewerken.

C.

Verzwaren

De goederen worden enkel verzwaard op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever en mits een prijstoeslag.
De veredelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze behandeling, namelijk wat betreft het sterkteverlies van de goederen. De juistheid van het gevraagde gewicht kan niet worden gewaarborgd.

D.

Wijziging van eigenschappen

Geen enkele prijsvermindering noch aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor het kwaliteitsverlies van de
goederen dat kan voortvloeien uit de bewerkingen die nodig zijn voor het bekomen van bijzondere eigenschappen of aspecten die door de opdrachtgever uitdrukkelijk worden gevraagd. Hetzelfde geldt voor de breuken en
de valse plooien die voortspruiten uit slechte zelfkanten, uit fabricatiestrepen of uit de grondstof.
Wijzigingen in de treksterkte, het garennummer, de torsie en het uitzicht van het garen kunnen zich na de veredelingsoperaties voordoen. De veredelaar kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

E.

Goederen die reeds een eerdere behandeling ondergingen

Wij verstaan onder deze voorafgaande behandelingen het plooien dat door de opdrachtgevers wordt gedaan.
Indien dit niet met zorg wordt uitgevoerd, kunnen de plooien na behandeling sporen laten.
In deze gevallen waarborgen wij niet de weer te geven kleur, noch de weerstand van de behandelde goederen,
noch het rendement.

V.

KLACHTEN

Elke klacht met betrekking tot een zichtbaar gebrek in de zaak moet schriftelijk binnen de vijftien dagen na de
ontvangst van de goederen gemeld worden. Vergoeding wordt slechts aanvaard indien de fout tegensprekelijk
wordt vastgesteld met de afgevaardigde van de veredelaar en een akkoord hierover bestaat.
Indien de opdrachtgever na uitvoering van de opdracht door de veredelaar, ervoor kiest de goederen te laten
verpakken en verzenden door de veredelaar zonder zelf enige controle uit te voeren vooraleer de goederen wor-
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den verpakt en verzonden, dan doet hij afstand van verhaal ten aanzien van de veredelaar voor alle duidelijk
zichtbare gebreken die pas aan het licht komen bij opening van de verpakking ter bestemming.
Indien het ingeroepen gebrek niet zichtbaar is zal geen enkele klacht nog ontvankelijk zijn na het verstrijken
van een termijn van zes maanden die op de levering volgt.
Voor de bedrukte goederen wijst de veredelaar de aansprakelijkheid af van elke verplichting tot vergoeding
voor de gebreken bij het bedrukken die zich binnen de gebruikelijke toleranties voordoen.
In het algemeen, wijst de veredelaar elke aansprakelijkheid af:
a)

voor de beschadigingen opgelopen tijdens het vervoer van de goederen, voor de vlekken welke
voortspruiten uit hun fabricatie, voor de niet aangepaste breedten of inkrimpingen of de
schimmel in de goederen, voor de ongevallen die kunnen voortvloeien uit slechte zelfkanten,
hetzij omdat zij te smal zijn, te gespannen, zwak of gerold zijn;

b)

voor de beschadiging van de goederen door verkleuring als gevolg van lichtinwerking, verhitting, knaagdieren, insecten, enz., veroorzaakt door een verblijf van meer dan drie maanden in
diens magazijnen, te wijten aan het ontbreken van onderrichtingen vanwege de opdrachtgever
of om andere redenen die aan deze laatste toe te schrijven zijn of een geval van overmacht uitmaken;

c)

voor de goederen die tussen de behandelingen in, naar de opdrachtgever worden teruggezonden voor kuisen, stoppen, verwijderen van strootjes, noppen, ontpluizen of andere behandelingen.

De gebreken of de vlekken die niet zouden vermeld zijn op de terugzendingsnota's, en die door de opdrachtgever worden vastgesteld, zullen door hem moeten worden opgegeven vóór elke nieuwe behandeling, zoniet zal
hieromtrent geen enkele klacht worden aanvaard.
De eigenaar van goederen waarin zich een vreemd lichaam bevindt dat tijdens de veredelingsbewerkingen
schade heeft berokkend hetzij aan deze goederen zelf, hetzij aan deze van andere opdrachtgevers, hetzij aan onze machines, zal hiervoor volledig verantwoordelijk worden gesteld. Het hoort de opdrachtgever toe, de afgeleverde goederen onder ieder oogpunt na te kijken op het ogenblik van de ontvangst ervan.
De veredelde goederen worden verondersteld nagekeken en goedgekeurd te zijn door de opdrachtgever vóór
hun verzending, hetzij door hem zelf, hetzij door de veredelaar en in dit geval onder de verantwoordelijkheid en
met het akkoord van de opdrachtgever.
Goederen die een verdere be- of verwerking hebben ondergaan worden niet meer voor rekening aangenomen
zoals ook geen enkele schadevergoeding wordt verleend voor versnijden of andere behandeling voor om het
even welke reden, verborgen gebrek of niet. M.a.w. de goederen met een kwaliteitsafwijking worden op risico
van de opdrachtgever verwerkt.
Bij uitdrukkelijke overeenkomst kunnen de voor rekening gelaten goederen evenals de gebreken, de veredelaar
slechts worden aangerekend tegen de netto kostprijs van de goederen ter behandeling gegeven in de staat waarin en tegen de prijs waaraan deze goederen aan de veredelaar werden toevertrouwd.
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt afgesproken wordt de veredelaar in elk geval eigenaar en wordt hij in het bezit gesteld van de voor rekening gelaten goederen.
De facturen of de verminderingen voor beschadigingen, verliezen of afgenomen stalen worden slechts aanvaard
voor zover zij ons binnen de dertig dagen na de aflevering van de goederen toekomen. Na nazicht trekken wij
hun bedrag af van de volgende rekeninguittreksels. Alleen de op deze uittreksels opgegeven aftrekken worden
in aanmerking genomen.
_________________________
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