Algemene Leveringsvoorwaarden van de Botlite® zijn aanvullend op de door
Bottlenecker Group gehanteerde leveringsvoorwaarden
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Artikel 1 - De Leveringsvoorwaarden
De in de leveringsvoorwaarden Botlite® genoemde condities prevaleren boven strijdige voorwaarden in
de leveringsvoorwaarden van de Metaalunie.
Artikel 2 - Gebruik Botlite®
De Botlite® is een apparaat bestemd voor de verwerking van glas van flessen, waarbij het glas dat
wordt ingebracht geen grotere dikte mag hebben dan 10 millimeter (1 centimeter). Andere materialen
dan glas die probleemloos door de Botlite® verwerkt worden, zijn kurken en draaidoppen.
Materialen die niet mogen worden ingevoerd zijn onder andere: metalen, porselein, steen, keramiek
en alle kunststoffen, daar het invoeren zal leiden tot storingen die niet onder de garantie vallen.
De kosten van herstel zullen op basis van nacalculatie aan u in rekening worden gebracht.
Artikel 3 - Facturering en Betalingsvoorwaarden
De in de verkoopovereenkomst genoemde betalingsvoorwaarden zijn geldig en na ondertekening door de
klant aanvaard. Bij te late betaling zullen de kosten gemaakt door de Bottlenecker Group, teneinde de
betaling te innen, in rekening worden gebracht.
Wettelijke rente wordt in rekening gebracht zoals opgenomen in de leveringsvoorwaarden van de
Metaalunie. Verder zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht; Bij de eerste aanmaning
€ 15,-tweede aanmaning € 30,-etc.
Artikel 4 - Bestelling en Levertermijn
Levertermijnen zijn indicatief en kunnen onder geen beding aanleiding zijn tot het annuleren van
een bestelling. Indien de klant de opdracht wenst te annuleren zullen de door de Bottlenecker Group
gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 5 - Garantie
Op de Botlite® geldt een garantietermijn van 12 maanden met een maximum van 25.000 kg verwerkt
glas ingaande op het moment van aflevering onder voorwaarde dat Bottlenecker Operations B.V.
het 6-maands is uitgevoerd door een deskundige organisatie aangewezen door Bottlenecker Group.
De garantie geldt voor de complete Botlite®. Uitgesloten van garantie zijn gebruiksslijtage,
onoordeelkundig gebruik naast de in artikel 2 genoemde omstandigheden en het gebruiken van
andere bidons dan voorgeschreven.
Artikel 6 - Bediening van de Botlite®
Met het accepteren van de levering neemt de eigenaar/gebruiker de verantwoordelijkheid op zich te
zorgen het bedienend personeel juist en duidelijk te instrueren en houdt hij toezicht op
de naleving.
De instructie dient te geschieden volgens de veiligheidsvoorschriften. Bij verlies van de geschreven
veiligheidsvoorschriften levert de Bottlenecker Group te allen tijde, maar uitsluitend op uw verzoek,
een nieuwe handleiding en veiligheidsinstructies. Voor het aanwezig zijn van deze zaken is de eigenaar/
gebruiker verantwoordelijk
Artikel 7 - Geschillen
Alle geschillen zullen worden behandeld zoals opgenomen in de leveringsvoorwaarden van de Metaalunie.

