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Sectorale algemene voorwaarden voestalpine Sadef – industriële gebouwen of andere bouw 

gerelateerde toepassingen (versie december 2022) 

1 Algemeen 

 

1 De prijsofferte en/of bestelling wordt beheerst door zowel de projectspecifieke overeenkomst met 

de klant (‘de overeenkomst’), de onderhavige sectorale algemene voorwaarden (‘sectorale 

voorwaarden’) als door de algemene verkoopsvoorwaarden (‘de algemene voorwaarden’) van 

voestalpine Sadef. De overeenkomst heeft voorrang op de sectorale voorwaarden en op de 

algemene voorwaarden voor zover zij daarmee strijdig zijn. De sectorale voorwaarden hebben 

voorrang op de algemene voorwaarden van voestalpine Sadef voor zover zij daarmee strijdig 

zouden zijn. 

2 Productspecificaties  

 

2 De levering door voestalpine Sadef van bouwcomponenten voor industriële gebouwen bestaat 

voornamelijk uit gerolvormde stalen profielen in Sigma, Zed, Cee of U-vorm, op de juiste lengte, 

voorzien van stuknummers, en voorzien van de nodige gaten. De algemene documentatie 

hieromtrent is terug te vinden in de voestalpine Sadef-documentatie “Bouw – stalen profielen”. Dit 

is te raadplegen op onze website https://www.voestalpine.com/sadef/Infocenter. 

 

3 De profielen worden standaard vervaardigd uit continu thermisch voorverzinkt bandstaal (kwaliteit 

Z-275) volgens EN10 346. Wat betreft de hulpstukken: Boutkoppelstaven kunnen op aanvraag 

diepbad verzinkt worden. De standaard bretellen zijn stalen kabels en niet diepbadverzinkt. De 

klant draagt de uitsluitende aansprakelijkheid voor het volledig aanleveren en/of valideren van 

alle correcte technische gegevens en/of studies, alle omgevingsfactoren en specifieke gegevens 

die bepalend zijn om de soort, de kwaliteit en de afwerking van het door voestalpine Sadef te 

leveren product te bepalen (‘het product’). Indien nodig zal de klant een expert aanstellen teneinde 

een verslag op te maken inzake de omgevingsfactoren (zoals bijvoorbeeld, zonder limitatief te zijn: 

studie met betrekking tot de corrosie, wind, sneeuw, de stabiliteit van de ondergrond, funderingen, 

…). Voestalpine Sadef kan niet aangesproken worden voor enige schade die het gevolg zou zijn van 

het gebruik van de producten in omstandigheden die niet overeenstemmen met de door de klant 

meegedeelde en/of gevalideerde gegevens.   

 

4 De profielen worden vervaardigd volgens de voestalpine Sadef ISO-instructies I09.14.001-008. 

Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

3 Specifieke ontwerpvoorwaarden 
 

1 Het ontwerp van voestalpine Sadef houdt geen rekening met brandweerstand, akoestische 

isolatie, trillingen, thermische isolatie, seismische lasten, montagevolgorde of montagesnelheid. 
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2 Indien het constructieve ontwerp door voestalpine Sadef is bepaald, dan worden bij ontvangst van 

de getekende prijsofferte de productietekeningen en een eventueel benodigde 

controleberekening door voestalpine Sadef opgemaakt. Pas na de schriftelijke goedkeuring door 

de klant van de door Voestalpine Sadef gepresenteerde productietekeningen en een eventueel 

benodigde controleberekening, zal voestalpine Sadef met de productie beginnen. Elke vertraging 

in de levering veroorzaakt door een vertraging in de goedkeuring door de klant is de volledige 

verantwoordelijkheid van de klant en kan geen reden vormen voor een klacht.  

4 Prijs  
 

3 Vermelde prijzen in de offerte zijn exclusief BTW en invoerrechten, montage, bouten en moeren, 

opmeting of inspectie van het terrein of het gebouw. Eventuele niet standaard gatenpatronen 

kunnen het voorwerp uitmaken van een prijsherziening en/of een bijkomende investering in 

tooling. 

5 Levering 

 

4 Franco leveringen geschieden in principe in groupage. Bijgevolg kan geen specifiek tijdstip van 

aanlevering gegarandeerd worden. De levering op een specifiek tijdstip kan echter wel door de 

klant aangevraagd worden bij voestalpine Sadef, mits akkoord van voestalpine Sadef en mits 

betaling van een overeen te komen meerprijs. 

6 Aansprakelijkheid 

 

5 Het is de integrale verantwoordelijkheid van de klant om voldoende maatregelen te nemen op het 

vlak van brandweerstand en goed onderhoud, trillingen, akoestische isolatie, thermische isolatie, 

aardbevingen. Voestalpine Sadef is niet verantwoordelijk voor schadegevallen ten gevolge van 

een gebrek aan dergelijke maatregelen door de klant. De klant dient voestalpine Sadef ook 

integraal te vrijwaren van dergelijke aanspraken door derden. 

 

6 Voestalpine Sadef draagt enkel een verantwoordelijkheid voor het ontwerpen van stalen 

bouwcomponenten indien het betreffende staalontwerp door voestalpine Sadef gefinaliseerd 

wordt én de productie en toelevering van de bouwcomponenten integraal door voestalpine Sadef 

gebeurt. 

7 Installatie 
1 Installatie verantwoordelijkheid:  

- Het effectief monteren is de volledige verantwoordelijkheid van de klant. 

- Voestalpine Sadef is niet verantwoordelijk voor enige schade die veroorzaakt werd door ontbrekende 

of niet juist geïnstalleerde voestalpine Sadef-profielen, ondeskundige installatie, niet juiste 

geïnstalleerde voestalpine Sadef profielen of gebrek in onderhoud of verkeerd gebruik. 

- Indien, om welke reden ook, de klant het door voestalpine Sadef geleverde constructie aanpast zonder 

de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van voestalpine Sadef, dan neemt de klant 

automatisch alle verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de stabiliteit, functionaliteit en 

prestaties van de voestalpine Sadef-constructie.  
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Main office: voestalpine Sadef-België  

E-mail: sadef.bouw@voestalpine.com   

Tel.: + 32 51 261 211   

Fax: + 32 51 261 613   

Website: www.voestalpine.com/sadef 
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