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ALGEMENE PRIJS- /VERPAKKINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 

- alle prijzen ex works , zonder transport 

- alle prijzen excl. btw  

- prijzen onder voorbehoud van internationale prijsstijgingen van de grondstoffen 

- prijzen voor product in wegwerpverpakkingen op aanvraag 

- prijzen voor producten in andere hoeveelheden of onder private label op aanvraag 

- producten in terugneembare verpakking hebben een toeslag voor reiniging :    1,15 € 

- waarborg  20 L  can verpakking incl. originele dop :       8,00 € 

- waarborg  10 L can verpakking incl. originele dop :       4,25 € 

- waarborg op retourverpakkingen can 10 L of 20 L zonder dop :                - 3.00 € 

- IBC onder waarborg en huur of wegwerp : 

o waarborg op IBC in inox (1000L)                              1000,00 € 

o onderhoudskosten IBC          2,95 € 

- europalletten in hout                        23,00 € 

- beschadigde en verpakkingen die andere producten bevatten als het originele worden niet teruggenomen en/of waarborg 

vervalt op deze verpakkingen 
 
De waarborgen en onderhoudskosten zullen in rekening gebracht worden op het ogenblik dat de verpakte en geleverde 
producten gefactureerd worden.  De waarborgen op de verpakkingen zijn niet onderworpen aan BTW, maar de 
onderhoudskosten zijn onderworpen aan het hiervoor geldende BTW-tarief (21%) 
 

De gewaarborgde verpakkingen blijven eigenaar van de verkoper.  Zij dienen, franco, gesloten, zuiver en in goede staat te 

worden terugbezorgd binnen een termijn van 2 maanden.  Zij moeten volledig leeg zijn en mogen geen restant of vreemde 

producten bevatten.  Indien dit wel het geval is, zullen er kosten aangerekend worden met een minimum van 50 € per 

verpakking.  In dit geval heeft de verkoper het recht de terugname te weigeren. 

 

Voor de terugname van de gewaarborgde verpakking worden geen extra transportkosten in rekening gebracht indien de 

terugname plaats vindt bij aflevering  van een nieuwe bestelling.  De ledige verpakkingen dienen aangeboden te worden op 

de losplaats, op een europallet en omwikkeld met een folie.  Losse verpakkingen zullen dan ook niet worden meegenomen 

ingevolge de ADR wetgeving.  In alle andere gevallen zijn de kosten ten laste van de klant met een minimum bedrag van 

115 €. 

Smartchim bvba accepteert enkel haar eigen gewaarborgde verpakkingen. Beschadigde of vuile verpakkingen, 

verpakkingen zonder etiket, worden afgekeurd en worden niet gecrediteerd.  Cans/vaten met restanten of vreemde 

producten worden niet teruggenomen. Indien bij vergissing toch teruggenomen, wordt de waarborg niet gecrediteerd en 

worden vernietigingskosten gefactureerd.  

Voor cans/vaten met ontbrekende of niet originele dop wordt 3 Euro per dop aangerekend. 

Alle herstellingskosten ten gevolge van beschadigingen aan IBC/Multiboxen (kranen, dichtingen, deksels, metalen frames, 

etc.) zijn ten laste van de klant. 

IBC/Multiboxen huur : het geldende tarief geldt per kalenderdag (leveringsdatum – datum van teruggave inbegrepen) 
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