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De prijs en levertermijn van onze offerte of orderbevestiging is onderhevig aan onze
verkoopsvoorwaarden en volgende specifieke voorwaarden:
Indien vlak snij-, laser- en brandwerk gelden de hiernavolgende normen voor de aangeleverde digitale
bestanden:
Dat elk artikel als een bruikbare, aparte 2D DXF-file wordt aangeleverd, met als naam het
betreffende artikelnummer en vergezeld van een pdf-tekening met dezelfde naam.
Vrij van teksten, kader, maat-, hulp-, stippellijnen ed. Enkel de plooilijnen mogen blijven staan en
moeten voldoen aan de voorwaarde van te graveren lijnen.
Alles wat moet gesneden worden op 1 layer getekend: kleur wit, lijntype continuous.
Indien gravering gewenst, (eventueel op andere layer tekenen): kleur geel, lijntype continuous en
op de bestelbon vermelden.
Indien het stuknummer op het materiaal moet gegraveerd worden, moet dit op de bestelbon
vermeld worden.
File op schaal 1:1 toeleveren. De DXF wordt zonder controle verwerkt. Indien de tekening en het
digitaal bestand afwijken van elkaar wordt het digitaal bestand gesneden.
File bestaat enkel uit te snijden lijnen (contourlijnen die gesloten zijn en geen polylijnen bevatten).
Er mogen zich géén splines of “blokken” in een DXF-file bevinden. (Blokken zijn geclusterde lijnen
in een tekenprogramma.) Deze lijnen moeten geëxplodeerd zijn voordat de DXF-file wordt
opgeslagen. Radii en gebogen lijnen zoveel mogelijk uit één stuk en geen lijnstukken kleiner dan
0.3mm.
Bij toleranties op gaten dienen de gaten getekend te zijn in het midden van de twee tolerantie
uitersten. Dus een gat Ø 10 +0,0 / +0,4 als Ø 10,2 tekenen.
Bij tapgaten dienen de boordiameters getekend te worden. De ¾ cirkels moeten verwijderd zijn.
Bij souverein -of tapgaten de ‘boor’ diameter tekenen (geen schuin kantje!).
Voor een optimale snijkwaliteit geldt: ‘de minimale gat diameter is gelijk aan de plaatdikte’, in
overleg met ons zijn ook kleinere diameters mogelijk.
Indien deze specifieke voorwaarden niet voldaan zijn, verklaart 'de klant' zich akkoord met het feit
dat alle aanpassingen en opschoonwerk om een bestand gebruiksklaar te maken voor de laser
zullen worden uitgevoerd in regie à 70€ per uur. De aansprakelijkheid, vóór en/of na opschoning,
blijft ten allen tijde voor rekening van de klant.
Voor fouten in de producten, veroorzaakt door fouten en/of onvolmaaktheden en verschalingen in
de digitale bestanden, zijn wij niet verantwoordelijk. Uw digitale bestanden worden zonder
controle ingelezen en geproduceerd.
Indien een materiaalcertificaat 3.1 gewenst is, moet dit duidelijk op het order vemeld staan.
Hiervoor wordt een meerprijs van 30€ per materiaalsoort en dikte in rekening gebracht. Indien het
certificaat aangevraagd wordt NA productie van het order, rekenen wij 40€ per materiaalsoort en
dikte.
Bij bestellingen < 50€ zijn wij steeds genoodzaakt een adminstratieve kost van 50€ in rekening te
brengen.
Betalingscondities: contant binnen de 8 werkdagen na factuurdatum tenzij anders
overeengekomen.
Bij een afkeur (fout Verschoore Constructie) van een order waarbij de klant het materiaal
aanlevert, staan we niet in voor de kosten van het materiaal, enkel het werk is voor onze rekening!
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