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Verkoop- en leveringsvoorwaarden

ONZE
PRODUCTVOORDELEN
Steni AS produceert al gevelplaten sinds 1965. De
producten zijn ontwikkeld onder de zwaarste klimatologische
omstandigheden ter wereld. Elke dag opnieuw worden onze
gevelplaten in heel Europa op de proef gesteld door de
invloeden van weer en wind, regen en zonneschijn en grote
temperatuurschommelingen. Deze ervaring en de feedback
van vele tientallen jaren hebben we in de productie verwerkt.
Vandaag de dag bieden wij gevelplaten aan met tal van unieke
productvoordelen en een garantie van maar liefst 40 jaar.
Voor sommigen kan het lijken alsof deze productvoordelen
tegenstrijdig zijn en net zo veranderlijk als het weer. Maar
voor ons is dit een natuurlijk deel van de productontwikkeling.
STENI-platen zijn milieuvriendelijk, maar tegelijk ook bestand
tegen verontreiniging. De platen zijn solide, maar ook licht
van gewicht. Vorstbestendig en brandwerend. Kleurvast en
vochtbestendig. Wij noemen dat STENI-kwaliteit.
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De plaat heeft een lage CO2voetafdruk en is op zeer
milieuvriendelijke wijze geproduceerd.

Een ruime keus aan kleuren en glansvarianten,
steen in verschillende kleuren en graderingen
en oppervlakken die met foto's kunnen worden
bedrukt. Dit alles bij elkaar verleent uw gevel een
unieke, persoonlijke en verrassende uitstraling.

We garanderen u een gevel die
40 jaar lang onderhoudsvriendelijk is – en die
in hoge mate bestand is tegen zonneschijn,
regen, warmte en kou. STENI Terra heeft een
functionele garantie van 25 jaar.

We helpen u bij het zoeken
naar goede oplossingen en
bieden u uitgebreide technische
ondersteuning.

VOCHTIGHEID

OPPERVLAK

SCHOONMAKEN

De plaat kan gedurende lange tijd

STENI Colour en STENI Vision hebben een

Graffiti is gemakkelijk te verwijderen.

in water worden ondergedompeld

oppervlak van elektronisch gehard acryl dat op

Hoogglansplaten kunnen als

zonder te beschadigen.

lange termijn de beste kleurvastheid biedt. STENI

whiteboard worden gebruikt.

Nature bestaat uit natuursteen. Afhankelijk van
het klimaat kan de kleur veranderen.

SOLIDE EN STOOTVAST

VORSTBESTENDIG

VERONTREINIGING

De plaat is bestand tegen

De plaat is bestand tegen extreem lage

De plaat is bestand tegen alle chemische

normale inwerkingen afkomstig

temperaturen en kan nog bewerkt en

verbindingen die normaal gesproken

van (bal)spelen.

gebogen worden bij temperaturen tot maar

voorkomen in lucht en neerslag.

liefst -30 °C.

4

STENI COLOUR
Een solide en gladde gevelplaat met een
oppervlak van elektronisch verhard acryl en
een minimalistische en exclusieve uitstraling.

Gewicht per m2

12 kg ± 5%

Dikte

6 mm ± 0,6 mm

Brandklasse

B - s1, d0 (EN 13501-1)

STENI Colour gevelplaat

Eenheid

Glans

STENI Colour standaardkleur

m2

M, HM

STENI Colour speciale kleur

m2

M, HM

STENI Colour standaardkleur

m2

HG

STENI Colour speciale kleur

m2

HG

Standaard productieformaten (mm)

Aangepaste productieformaten (mm)

Min. 10 m2 per breedtecombinatie

Min. 20 m2 per breedtecombinatie

Standaard
productiebreedte

Standaard
productielengte

Voorbehoud:
het aantal
formaten met
dezelfde lengte
moet deelbaar
zijn door:

Aangepaste
productiebreedte

Aangepaste
productielengte

Voorbehoud:
het aantal formaten met dezelfde lengte moet
deelbaar zijn door:

295

1195 - 3495

4

292 - 294

1195 - 3495 4 - volledige plaatbreedte verdeeld in 4 formaten

395

850 - 3495

3

292 - 605

1195 - 3495 3 - volledige plaatbreedte verdeeld in 3 formaten

(595 + 295 + 295)

1195 - 3495

1

292 - 901

1195 - 3495 2 - volledige plaatbreedte verdeeld in 2 formaten

595

850 - 3495

2

596 - 1194

850 - 3495 1 - volledige plaatbreedte verdeeld in 1 formaat

(795 + 395)

850 - 3495

1

(895 + 295)

1195 - 3495

1

1195

850 - 3495

1
STENI COLOUR FORMATEN OP VOORRAAD: 1195 X 2995 MM

Er wordt altijd de volledige productiebreedte van 1195 mm in rekening gebracht
Boren
Formaten op voorraad worden geleverd zonder boring. Standaard STENIboorcodes vindt u op onze website.
Zijkantlak
Donkere lak op de zijkant is standaard leverbaar als optie.
Min. hoeveelheid
Bij een productiebestelling van minder dan 50 m² per kleur wordt een
extra productietoeslag in rekening gebracht. Bij een bestelling van een
speciale kleur van minder dan 100 m² wordt een extra laktoeslag in
rekening gebracht. Bij een kleuraanpassing in overeenstemming met een
eerder geproduceerde bestelling wordt een kalibratietoeslag in rekening
gebracht.

Algemeen
De kleur en de uitstraling van verschillende productieseries kunnen
variëren. We adviseren u daarom om voor een hele gevel tegelijk te
bestellen. De achterkant van de platen is onbehandeld. Hier staat ook de
productmarkering.
Accessoires: vanaf pagina 12.
Zie onze verkoop- en leveringsvoorwaarden op pagina 16.
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STANDAARDKLEUREN

SN 9100*
S 1580-Y90R

SN 9101*
S 2070-Y60R

SN 9102*
0876-Y44R

SN 2008
S 4550-Y80R

SN 9103
S 7020-R

SN 9104*
3631-R22B

SN 9105
S 1020-R20B

SN 9106
S 3010-R50B

SN 9107
S 5030-R60B

SN 9108
S 5010-R70B

SN 9109*
0946-Y94R

SN 9200*
S 1070-Y10R

SN 9201*
S 0560-G80Y

SN 3413
S 1020-Y10R

SN 9202*
S 4550-Y30R

SN 9203*
6621-Y55R

SN 9204
8404-G85Y

SN 9306*
8503-G22Y

SN 9206*
S 5010-Y10R

SN 9207
S 5010-Y30R

SN 8013
S 1002-G50Y

SN 8010
SN 8011
S 0502-Y
S 1005-Y20R
Op voorraad: M-HM

SN 4350
S 3010-Y30R

SN 4353
S 3010-Y50R

SN 4357
S 3030-Y50R

SN 4072
S 2010-Y10R

SN 4012
S 2010-Y30R

SN 4500
S 2020-Y40R

SN 9205
S 1502-Y

SN 9300*
S 1070-G30Y

SN 9301
S 4050-G30Y

SN 9302
S 0565-G50Y

SN 9303
S 6530-B30G

SN 9304*
S 5040-B30G

SN 9305
S 0540-B30G

SN 9307
S 5010-G30Y

SN 9308
S 2010-G30Y

SN 9309
S 5010-B30G

SN 6510
S 2005-B20G

SN 9400*
S 4050-R90B

SN 7534
S 5040-R80B

SN 9402
S 2010-R90B

SN 7020
S 5010-R90B

SN 9401
S 8010-R90B

SN 6520
S 3020-B10G

SN 5550
S 2040-B10G

SN 7013
S 2010-R70B

SN 9310
S 2010-B30G

SN 5010
S 4010-G10Y

SN 8020
S 3000-N
Op voorraad: M

SN 8004
S 4000-N

SN 8005
S 5000-N

SN 8006
S 6000-N

SN 8007
S 7000-N

SN 8008
SN 8900
S 8000-N
S 9000-N
Op voorraad: M-HM Op voorraad: M

SN 8002
SN 8003
SN 8001
S 1000-N
S 2000-N
S 0500-N
Op voorraad: M HM Op voorraad: M-HM Op voorraad: M
amendementen 01.11.2018
SN 8001 M en SN 8900 M op voorraad
SN 8005 HM niet op voorraad

De gedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Vraag om een productmonster. * Niet leverbaar in mat (M).

Bijv.: SN 8006 (Steni interne omschrijving)
Bijv.: S 6000-N (NCS-code)

OP ZOEK NAAR EEN
SPECIALE KLEUR?

GLANSVARIANTEN

We kunnen vrijwel alle kleuren leveren uit de systemen
NCS, RAL etc. Neem contact met ons op als u speciale
wensen hebt.

We bieden u drie glansvarianten:
mat, halfmat en hoogglans.

HOEKELEMENTEN
De gevelplaten zijn leverbaar als L- en U-elementen, in
verschillende hoeken en lengtes. De platen kunnen ook
op de bouwplaats in een boog worden gemonteerd.
Hoek-, L- en U-elementen bieden een esthetisch fraaie en
veilige oplossing. Lees meer op pagina 10.
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STENI NATURE
Een solide en natuurlijke gevelplaat met een
oppervlak van gemalen natuursteen.

Gewicht per m²

ca. 10-20 kg

Dikte

5,5-14 mm

Brandklasse

B - s1, d0 (EN 13501-1)

STENI Nature gevelplaat

Eenheid

Gradering

STENI Nature

m2

FM

STENI Nature

m2

F

STENI Nature

m2

M

STENI Nature

m2

C

Standaard productieformaten (mm)

Aangepaste productieformaten (mm)

Min. 30 m2 per breedtecombinatie*

Min. 30 m2 per breedtecombinatie

Standaard
productiebreedte

Standaard
productielengte

Voorbehoud:
het aantal
formaten met
dezelfde lengte
moet deelbaar
zijn door:

Aangepaste
productiebreedte

Aangepaste
productielengte

Voorbehoud:
het aantal formaten met dezelfde lengte moet
deelbaar zijn door:

295

1195 - 3495

4

292 - 294

1195 - 3495 4 - volledige plaatbreedte verdeeld in 4 formaten

395

850 - 3495

3

292 - 605

1195 - 3495 3 - volledige plaatbreedte verdeeld in 3 formaten

595

850 - 3495

2

292 - 901

1195 - 3495 2 - volledige plaatbreedte verdeeld in 2 formaten

1195*

850 - 3495

1

596 - 1194

850 - 3495 1 - volledige plaatbreedte verdeeld in 1 formaat

STENI NATURE FORMATEN OP VOORRAAD: 1195 X 2995 MM
Er wordt altijd de volledige productiebreedte van 1195 mm in rekening gebracht
* Geldt niet voor dit formaat

Boren
Formaten op voorraad worden geleverd zonder boring. Standaard STENIboorcodes vindt u op onze website.
Min. hoeveelheid
Bij een productiebestelling van minder dan 50 m² per steentype wordt
een prijstoeslag berekend. Bij een bestelling van een speciale steen of een
speciale gradering wordt een prijstoeslag berekend. Bij een bestelling van
minder dan 100 m² wordt een extra prijstoeslag berekend.

Algemeen
De kleur en de uitstraling van verschillende productieseries kunnen
variëren. We adviseren u daarom om voor een hele gevel tegelijk te
bestellen. De achterkant van de platen is onbehandeld. Hier staat ook de
productmarkering.
Accessoires: vanaf pagina 12.
Zie onze verkoop- en leveringsvoorwaarden op pagina 16.
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STANDAARDKLEUREN

WHISPER WHITE/SN 100
(WIT)
Schroefkleur - 8013, M
Op voorraad: F, M

Standaard: F, M, C

SIENNA/SN 140
(GIALLO SIENNA)
Schroefkleur - 4012,M
Op voorraad: F, M

NORDIC LIGHT/SN 106
(BOTTICINNO)
Schroefkleur - 4012, M
Op voorraad: M

Standaard: F, M
Op aanvraag: C

DUSTY RED MIX/SN 190
(FINNISH RED)
Schroefkleur - S5040Y70R

NORDIC SAND/SN 111
(ZANDGRIJS)
Schroefkleur - S4502-Y,M

Standaard: M
Op aanvraag: F

CARBON/SN 305
(CARBON)
Schroefkleur - 8008,M

Standaard: FM, M
Op aanvraag: C

SECRET BLEND/SN 20
Schroefkleur - SN8010,

Standaard: F

GRANITE/SN 315
(GRANIET)
Schroefkleur - S4502-Y,M

Standaard: F

URBAN GREY/SN 117
(PARELGRIJS)
Schroefkleur - 8004,M
Op voorraad: F, M

Standaard: F, M, C

WHITE LINEN/SN 320
(ANTICO)
Schroefkleur - 8013,M

Standaard: M

HYDRO/SN 130
(VERDE ALPI)
Schroefkleur - S4502-Y,M

Standaard: M
Op aanvraag: F, C

Standaard: F, M, C

Standaard: FM, M
Op aanvraag: F

GRADERINGEN

FM: Fijn Micro
Graderingen: 0,8-1,8 mm

F: Fijn
Graderingen: 1-3 mm

M: Medium
Graderingen: 3-5 mm

HOEKELEMENTEN
De gevelplaten zijn leverbaar als L- en U-elementen, in
verschillende hoeken en lengtes. De platen kunnen ook op
de bouwplaats in een boog worden gemonteerd.
Hoek-, L- en U-elementen bieden een esthetisch fraaie en
veilige oplossing. Lees meer op pagina 13.

C: Grof
Graderingen: 5-8 mm
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STENI VISION
Een solide en gladde gevelplaat met een oppervlak
van geprint, elektronisch verhard acryl en een
unieke en creatieve uitstraling.
Gewicht per m²

12 kg ± 5%

Dikte

6 mm ± 0,6 mm

Brandklasse

B - s1, d0 (EN 13501-1)

STENI Vision gevelplaat

Eenheid

Glans/M-HM-HG

STENI Vision standaard

m2

SV 10000 - SV 20000

STENI Vision custom

m2

SV 90000

Standaard productieformaten (mm)
Standaard
productiebreedte

STENI Vision Custom

Standaard
productielengte

1195

850 - 3200

Vragen over STENI Vision Custom? Neemt contact op via
visionsupport@steni.no

Kijk op onze website www.steni.nl

STENI VISION IS NIET OP VOORRAAD
Er wordt altijd de volledige productiebreedte van 1195 mm in rekening
gebracht

Handmatige aanpassing van formaten
Hiervoor wordt een prijstoeslag in rekening gebracht.
Boren
Voorboren is leverbaar als optie bij standaard en aangepaste productie.
Standaard STENI-boorcodes vindt u op onze website.

HELE WAND = ÉÉN MOTIEF
Een afbeelding kan over meerdere platen worden verdeeld,
zodat deze de gevel gedeeltelijk of zelfs helemaal bedekt.

Zijkantlak
Donkere lak op de zijkant is standaard leverbaar als optie.
Algemeen
De kleur en de uitstraling van verschillende productieseries kunnen
variëren. We adviseren u daarom om voor een hele gevel tegelijk te
bestellen. De achterkant van de platen is onbehandeld. Hier staat ook de
productmarkering.
Richtlijnen
Neem voor STENI Vision custom contact op met visionsupport@steni.no
Accessoires: vanaf pagina 12.
Zie onze verkoop- en leveringsvoorwaarden op pagina 16.

GLANSVARIANTEN
We bieden u drie glansvarianten:
mat, halfmat en hoogglans.
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STANDAARDPRINT

OP ZOEK NAAR EEN
SPECIAAL PATROON?
We kunnen alle afbeeldingen printen waarvan de
kwaliteit aan onze eisen voldoet.

SV 10002
Houtstructuur*
Schroefkleur - S 4040-Y40R

SV 10003
Houtstructuur*
Schroefkleur - RAL 1011

SV 20001
Beton *
Schroefkleur - SN 8004

SV 20002
Beton *
Schroefkleur - SN 8003

SV 10004
Houtstructuur*
Schroefkleur - S 3020-Y30R

SV 10001
Houtstructuur*
Schroefkleur - SN 8020

* Het segment is niet op schaal 1:1 weergegeven. De grootte van het patroon hangt af van de toepassing.

GLANSVARIANTEN
We bieden u drie glansvarianten:
mat, halfmat en hoogglans.
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STENI COLOUR
DESIGNELEMENTEN
Alle elementen worden zonder boorgaten geleverd. Productietolerantie voor hoeken ± 2°.
Voor een bestelling van minder dan 5 elementen worden startkosten in rekening gebracht. Bestellingen van meer dan 50 stuks worden op aanvraag geleverd.
Totaalprijs voor elementen = (productiekosten per strekkende m + plaatprijs per m²). Per element wordt minimaal 1 strekkende m in rekening gebracht.
NB: alle maten = inwendige maten.

L-ELEMENT
α (°)

A (mm)

B (mm)

Lengte (mm)

A+B max. (mm)

70 - 89

60 - 592

60 - 592

100 - 2000
2001 - 2400
2401 - 3000
3001 - 3495

1184
1000
800
700

100 - 1500
1501 - 2000
2001 - 2400
2401 - 3000

1600
1250
1000
800

3001 - 3495

700

90 - 150

60 - 1192

60 - 1192

Voor een bestelling van minder dan 5 elementen worden startkosten in rekening gebracht.

U-ELEMENT
α1 (°)

90-150

α2 (°)

90-150

A (mm)

60 - 592

D (mm)

100-1187

C (mm)

Lengte (mm)

A+C+D max. (mm)

60-592

100 - 1500
1501 - 2000
2001 - 2400
2401 - 3000
3001 - 3495

1600
1250
1000
800
700

Voor een bestelling van minder dan 5 elementen worden startkosten in rekening gebracht.

α2

Accessoires: vanaf pagina 12.
Zie onze verkoop- en leveringsvoorwaarden op pagina 16.

α1
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STENI NATURE
DESIGNELEMENTEN
Alle elementen worden zonder boorgaten geleverd. Productietolerantie voor hoeken ± 2°.
Voor een bestelling van minder dan 5 elementen worden startkosten in rekening gebracht. Ook vormwijzigingen brengen kosten met zich mee.
Bestellingen van meer dan 50 stuks worden op aanvraag geleverd. Totaalprijs voor elementen = (productiekosten per strekkende m + plaatprijs
per m²). Per element wordt minimaal 1 strekkende m in rekening gebracht. NB: alle maten = inwendige maten.

AANGEPAST L-ELEMENT 90º
A

B

60 - 145 mm
60 - 292 mm
60 - 392 mm
60 - 150 mm
60 - 392 mm

60 - 145 mm
60 - 292 mm
60 - 392 mm
392 - 950 mm
393 - 1000 mm

MAX. LENGTE
FIJN

MAX. LENGTE
GROF

MAX. LENGTE
MEDIUM

3495 mm
3200 mm
2995 mm
1500 mm
1500 mm

2995 mm
2500 mm
2000 mm
På forespørsel
På forespørsel

2995 mm
2500 mm
2500 mm
1500 mm
1500 mm

Voor een bestelling van minder dan 5 elementen worden startkosten in rekening gebracht.

AANGEPAST U-ELEMENT 90º + 90º
A

D

C

MAX. LENGTE
FIJN

MAX. LENGTE
MEDIUM

60 - 145 mm
60 - 200 mm
60 - 392 mm
60 - 592 mm
60 - 592 mm

120 - 587 mm
120 - 587 mm
120 - 387 mm
120 - 287 mm
120 - 387 mm

60 - 145 mm
60 - 392 mm
60 - 392 mm
60 - 292 mm
60 - 392 mm

2995 mm
2395 mm
1800 mm
1500 mm
1500 mm

2995 mm
2395 mm
1800 mm
1500 mm
1500 mm

Grof (C) op aanvraag.
Voor een bestelling van minder dan 5 elementen worden startkosten in rekening gebracht.

Accessoires: vanaf pagina 12.
Zie onze verkoop- en leveringsvoorwaarden op pagina 16.

12

ACCESSOIRES

STENI STANDAARDSCHROEF VOOR HOUTWERK (ZUURBESTENDIG A4, VIERKANT R1)
PRODUCT
Blank onbehandeld
Gepoedercoat HM-glans
Gepoedercoat M-glans
Blank onbehandeld
Gepoedercoat HM-glans
Gepoedercoat M-glans

VOORRAAD

AFMETINGEN

AANT. PER VERPAKKING

4,0 x 28 mm
4,0 x 28 mm
4,0 x 28 mm
4,0 x 33 mm
4,0 x 33 mm
4,0 x 33 mm

**
**

500 stuks
500 stuks
500 stuks
500 stuks
500 stuks
500 stuks

** Schroeven op voorraad in overeenstemming met platen op voorraad, zie kleuren-/glansoverzicht STENI Colour/STENI Nature.

STENI ZELFBORENDE SCHROEF VOOR STAAL EN ALUMINIUM (ZUURBESTENDIG A4, TORX 20)
AANT. PER VERPAKKING

PRODUCT

AFMETINGEN

Blank onbehandeld
Gepoedercoat HM-glans
Gepoedercoat M-glans

4,2 x 25 mm
4,2 x 25 mm
4,2 x 25 mm

500 stuks
500 stuks
500 stuks

AFMETINGEN

KLEUR (NCS-CODE)

STENI POLYMERMEMBRAN
PRODUCT
EPDM, rubberpolymeer
EPDM, rubberpolymeer
EPDM, rubberpolymeer
EPDM, rubberpolymeer
EPDM, rubberpolymeer
EPDM, rubberpolymeer

95 mm x 25 m per rol
95 mm x 25 m per rol
95 mm x 25 m per rol
120 mm x 25 m per rol
120 mm x 25 m per rol
120 mm x 25 m per rol

Zwart
(S 9000-N)
Grijs (S 6000-N)
Wit (S 1005-Y20R)
Zwart
(S 9000-N)
Grijs (S 6000-N)
Wit (S 1005-Y20R)
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MARKER VOOR KANTENKLEUREN, STENI, DONKERE KLEUR
KLEUR

AANTAL PER
VERPAKKING

Donkere kleur: NCS 8505-Y80R

1 stuks

-

2 stuk

Donkere kleur: NCS 8505-Y80R

1 stuk

PRODUKT
Molotov kanten markeerder, 20 ml
(bedekt ong. 100 lm)
Navul punten, 15mm voor de Molotov kantenmarkeerder
Molotov navul voor kantenmarkeerder, 250ml fles

PACKAGING
PRODUKT

BREEDTE X HOOGTE

Pallet type 1
Pallet type 2
Pallet type 3
Pallet type 4
Pallet type 5

2-way: 1205 x 1230 - 1450 mm
2-way: 1205 x 2050 - 3050 mm
2-way: 1205 x 3350 - 3550 mm
4-way: 1220 x 2100 - 2810 mm
4-way: 1220 x 3100 - 3500 mm

STENI BOOR, ZAAGBLAD EN ZAAGSCHIJF
PRODUCT

AFMETINGEN

GATGROOTTE

STENI Multicut boor

Ø5,5 mm

-

1 stuk

STENI Decoupeerzaagblad

100 mm

-

2 stuks

STENI Zaagschijf
(30 mm pasring)
(30 mm pasring)
(30 mm pasring)

Ø150 mm

Ø 30,0 mm
(Ø 25,4 mm)
(Ø 22,2 mm)
(Ø 20,0 mm)

AANT. PER VERPAKKING

1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
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STENI PROFIEL
(voor STENI gevelpanelen)

STENI aluminium profielen (extern gebruik)

PRODUCT

TE GEBRUIKEN VOOR

KLEUR

MAAT

Horizontaal profiel:
HFP 7-30

STENI gevelpanelen
(enkel paneel dikte)

Natural (anodised) 15µ
White (S 0502-Y)
Black (RAL 9005)

3.0 m
3.0 m
3.0 m

Horizontaal profiel:
HP 7-30

STENI Colour/Vision/Nature F/FM
(enkel paneel dikte)

Natural (anodised) 15µ
White (S 0502-Y)
Black (RAL 9005)

3.0 m
3.0 m
3.0 m

Verticaal profiel:
FP 6-30

STENI gevelpanelen
(enkel paneel dikte)

Natural (anodised) 15µ
White (S 0502-Y)
Black (RAL 9005)

3.0 m
3.0 m
3.0 m

Verticaal profiel
uitwendige hoek:
CP 15-13

STENI gevelpanelen
(enkel paneel dikte)

Natural (anodised) 15µ
White (S 0502-Y)
Black (RAL 9005)

3.0 m
3.0 m
3.0 m

Verticaal profiel
uitwendige hoek:
CP 15-18-33

STENI gevelpanelen
(enkel paneel dikte)

Natural (anodised) 15µ
White (S 0502-Y)
Black (RAL 9005)

3.0 m
3.0 m
3.0 m

Verticaal profiel
uitwendige hoek:
CP 15-25-40

STENI gevelpanelen
(dubbele paneel dikte)

Natural (anodised) 15µ
White (S 0502-Y)
Black (RAL 9005)

3.0 m
3.0 m
3.0 m

STENI PROFIELEN ZIJN
OOK VERKRIJGBAAR
IN ANDERE KLEUREN
Prijzen op aanvraag
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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
1 – ALGEMEEN
1.1 STENI AS wordt in het onderstaande omschreven als "het bedrijf". Onder
”de klant” wordt verstaan diegene die een offerte, een orderbevestiging of
een product ontvangt van het bedrijf, of die op enigerlei wijze in contact
staat met het bedrijf in verband met een mogelijke aankoop of feitelijke
levering door het bedrijf.
1.2 Naast deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden geldt
ook Norsk Standard (Noorse Standaard) NS 8409 ”Algemene
contractvoorwaarden voor de aankoop van bouwmaterialen” van mei 2008.
In het geval van strijdigheid of een andere vorm van onenigheid hebben
wijzigingen, toevoegingen en aanvullingen voorrang boven NS 8409.
2 – OPDRACHTEN
2.1 Er is pas sprake van een definitieve overeenkomst als deze schriftelijk
door het bedrijf is bevestigd en de klant deze bevestiging schriftelijk
heeft geaccepteerd. Specificaties in catalogi, brochures, prijslijsten e.d.
evenals mondeling gegeven informatie over afmetingen, gewicht en andere
specifieke eigenschappen van de producten, zijn uitsluitend bindend voor
het bedrijf indien deze specificaties expliciet in de orderbevestiging staan
vermeld. Eventuele hulp in de vorm van technisch advies en berekening
van materiaalverbruik moet uitsluitend als service van het bedrijf worden
beschouwd, en kan niet als basis voor een claim tegen het bedrijf
worden gebruikt. Monsters geven een indicatie van de doorsneekwaliteit
van het materiaal. Het bedrijf maakt een voorbehoud ten aanzien van
eventuele kleurverschillen tussen een monster en de uiteindelijk geleverde
producten en ten aanzien van kleine kleurverschillen tussen verschillende
productieseries.
2.2 Een overeenkomst over wijziging van een definitief contract is
pas bindend wanneer deze schriftelijk door het bedrijf is bevestigd
en schriftelijk door de klant is geaccepteerd. Een overeenkomst over
annulering van een definitief contract is pas bindend wanneer deze
schriftelijk door het bedrijf is bevestigd.
Een wijziging met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen, mate van
afwerking e.d. geeft het bedrijf recht op een langere levertijd.
2.3 Bij annulering van een bestelling worden de hieruit voortvloeiende
kosten en/of gederfde inkomsten aan de klant in rekening gebracht.
Hetzelfde geldt voor extra kosten die voortvloeien uit een wijziging van een
bestelling.
3 – PRIJZEN
3.1 De vermelde prijzen zijn, tenzij expliciet anders overeengekomen,
exclusief btw, geleverd EXW (af fabriek) N-3277 Steinsholt, Noorwegen,
INCOTERMS 2010, en exclusief verpakking.
3.2 In de prijzen die het bedrijf hanteert zijn geen belastingen,
invoerrechten of heffingen opgenomen, in welke vorm dan ook, tenzij dit
expliciet in de orderbevestiging staat vermeld.
3.3 De prijzen die het bedrijf hanteert zijn gebaseerd op de interne en
externe omstandigheden die van toepassing zijn op het tijdstip van de
orderbevestiging. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de prijs
van een product aan te passen in overeenstemming met eventuele
kostenwijzigingen die hebben plaatsgevonden in de periode vanaf de offerte
tot aan de schriftelijke orderbevestiging.

recht om een boete te eisen.
4.2 De opgegeven levertijd is erop gebaseerd dat er op het moment van de
orderbevestiging volledige overeenstemming bestaat tussen het bedrijf en
de klant met betrekking tot alle details van de opdracht.
4.3 Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging
die wordt veroorzaakt door een verhindering die buiten de macht van het
bedrijf ligt en waarvan redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat het
bedrijf op het tijdstip van de overeenkomst hier rekening mee hield of de
gevolgen hiervan kon voorkomen (force majeure). Onder force majeure
wordt onder meer verstaan oorlog, sabotage, staking, lock-out, wijziging
van wetten en voorschriften, tekort aan grondstoffen, overstroming, storm,
brand en andere gevolgen van natuurkrachten. Transportproblemen waarop
het bedrijf geen invloed heeft worden ook beschouwd als force majeure.
4.4 Een levering is voltooid wanneer de producten op het overeengekomen
adres zijn afgeleverd, zie NS 8409 punt 4.3. Indien de klant de producten
niet in ontvangst wenst te nemen op de afgesproken plaats en tijd, is het
bedrijf gerechtigd het contract onmiddellijk te ontbinden of onmiddellijke
betaling te verlangen, ook indien de producten niet door de klant in
ontvangst zijn genomen. In het laatste geval worden de producten voor
rekening en risico van de klant opgeslagen. Het bedrijf heeft dezelfde
rechten indien afroep van een bestelling niet plaatsvindt binnen de
afgesproken termijn/volgens de specificaties zoals vermeld in de
orderbevestiging of een andere overeenkomst.
5 – RETOURZENDING
5.1 Retourzendingen worden niet geaccepteerd als dat niet specifiek
is overeengekomen. Producten die speciaal voor een klant zijn
geproduceerd kunnen niet worden geretourneerd (bijv. op maat
gemaakte formaten en voorgeboorde platen of elementen).
5.2 Geretourneerde pallets voor eenmalig gebruik worden niet
gecrediteerd als dat niet specifiek is overeengekomen.
6 – BETALINGSVOORWAARDEN
6.1 De betalingstermijn is 28 kalenderdagen vanaf het moment dat de
klant de factuur heeft ontvangen, zie NS 8409 punt 8.4.
6.2 Het is niet toegestaan verschuldigde bedragen achter te houden.
De klant is ook niet gerechtigd tot schuldverrekening, indien dit niet
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
6.3 Indien het bedrijf dat verlangt, is de klant verplicht voldoende
zekerheid te stellen, voordat de producten worden geleverd. Indien
de klant zich niet houdt aan de vastgestelde betalingsvoorwaarden,
indien de klant insolvent raakt, of indien de klant niet kredietwaardig
lijkt te zijn, heeft het bedrijf het recht om alle uitstaande vorderingen
onmiddellijk vervallen te verklaren, ongeacht eerder overeengekomen
betalingstermijnen, en deze uitstaande vorderingen onmiddellijk
van de klant op te eisen. In een dergelijk geval kan het bedrijf de
voorwaarden wijzigen voor alle reeds bevestigde, maar nog niet
geleverde bestellingen. Het bedrijf heeft recht op volledige vergoeding
van verliezen/kosten die het gevolg zijn van het feit dat de producten
niet aan anderen kunnen worden verkocht, eventueel tegen een
gereduceerde prijs.
6.4 Het bedrijf behoudt het recht op de verkochte producten totdat de
koopsom inclusief eventuele rente en kosten is betaald (zie Panteloven
(Noorse hypotheekwetgeving) paragraaf 3-14 tot 3-22).

4 – LEVERING
7 – TOLERANTIES
4.1 De levertijd van het bedrijf staat vermeld in de orderbevestiging. De
klant wordt op de hoogte gesteld van de definitieve leverdatum nadat de
partijen de orderbevestiging hebben geaccepteerd. Bij een vertraagde
levering geldt de bepaling in NS 8409, punt 10.1. De klant heeft niet het

7.1 Tenzij anders overeengekomen, gelden de standaard productietoleranties van het bedrijf met betrekking tot afmetingen en dimensies.
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8 – TEKENINGEN, BEREKENINGEN ETC.
8.1 Het bedrijf bezit het eigendomsrecht op alle in eigen beheer
geproduceerde tekeningen, kostenberekeningen etc. Deze mogen
daarom niet behandeld worden op een manier die in strijd is met de
belangen van het bedrijf.

vergelijkbare indirecte verliezen.
11.4 Indien een derde een van de partijen op dit punt aansprakelijk stelt
en schadevergoeding eist, moeten de contractpartners elkaar hiervan
op de hoogte stellen.
11.5 Verder wordt verwezen naar de bepalingen in NS 8409 punt 11.
12 – GARANTIE

9 - OCTROOI- EN MODELRECHTELIJKE BESCHERMING
12.1 Zie de eigen garantiebepalingen van het bedrijf.
9.1 Alle immateriële rechten met betrekking tot de producten die
onder deze overeenkomst vallen behoren toe aan het bedrijf. Het
is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de
producten niet worden gebruikt in strijd met de rechten van derden,
hieronder begrepen immateriële rechten. De klant zal het bedrijf
vrijwaren van een eis om schadevergoeding gericht aan de klant of het
bedrijf die gebaseerd is op het gebruik van de producten die onder deze
overeenkomst vallen, of andere omstandigheden die buiten de macht
liggen van het bedrijf.

13 – RECHTSKEUZE EN RECHTSGEBIED
Op deze contractuele relatie is het Noorse recht van toepassing.
Geschillen worden behandeld binnen het rechtsgebied waarin het
bedrijf gevestigd is.
NB: kijk op onze website voor de meest recente versie van de
verkoop- en leveringsvoorwaarden, montageaanwijzingen en
productdocumentatie van het bedrijf.

10 - INSPECTIEPLICHT, RECLAME
EN AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF
Berganmoen, 1 feb. 2017
10.1 De klant is verplicht de ontvangen producten te controleren en een
eventuele reclame in te dienen in overeenstemming met de bepalingen
in NS 8409 punt 12.
10.2 Het bedrijf is niet aansprakelijk indien het geleverde product
wordt aangepast of bewerkt, of indien het wordt gebruikt voor andere
doeleinden dan in de productbeschrijving van het bedrijf staat vermeld.
Hetzelfde geldt indien er verliezen ontstaan ten gevolge van het feit dat
een product niet met de vereiste zorgvuldigheid wordt behandeld nadat
het voor transport is geladen.
10.3 Wanneer een product gebreken vertoont, kan het bedrijf
het gebrek verhelpen of het product vervangen door een product
zonder gebreken. De aansprakelijkheid van het bedrijf is onder alle
omstandigheden beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het
product. Verder is het bedrijf niet aansprakelijk voor directe of indirecte
verliezen, waaronder begrepen onder meer gederfde inkomsten en
omzet, verminderde of stilgelegde productie en de onmogelijkheid om
het product te gebruiken, waarvan eventueel sprake kan zijn bij de klant
of bij derden.
10.4 De klant is verplicht om het bedrijf in de gelegenheid te stellen het
gebrek zo snel mogelijk te verhelpen/het product zo snel mogelijk te
vervangen, uiterlijk binnen zes maanden na acceptatie van de reclame.
Indien dit niet gebeurt, vervalt in dit opzicht de aansprakelijkheid van
het bedrijf.
11 - PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
11.1 De aansprakelijkheid van het bedrijf beperkt zich uitsluitend tot
schade waarvan bewezen kan worden dat deze veroorzaakt is door het
geleverde product.
11.2 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook
die veroorzaakt is door onjuist of oneigenlijk gebruik van het product.
Hetzelfde geldt indien het product gebruikt wordt op een ondergrond of
wordt blootgesteld aan invloeden waar het product niet op is berekend.
Het bedrijf is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van
ontoereikende of ondoelmatige opslag.
11.3 Tenzij anders overeengekomen, is de aansprakelijkheid van het
bedrijf met betrekking tot materiële schade beperkt tot een miljoen
Noorse kronen per schadegeval. De aansprakelijkheid van het bedrijf
omvat in geen enkel geval bedrijfsschade, gederfde inkomsten of
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AANVULLENDE INFORMATIE
1. Orderbevestiging: de producten worden geleverd in
overeenstemming met de orderbevestiging van STENI AS. Het is
de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren dat de
orderbevestiging in overeenstemming is met de bestelling. Tenzij
anders overeengekomen, wordt de orderbevestiging uitsluitend aan
de klant gestuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de
orderbevestiging door te sturen aan zijn eigen klant.
2. Wijziging van een bestelling: een wijziging van de specificaties op een
bestelling leidt tot een wijziging van de prijs en levertijd. Neem zo snel
mogelijk contact op met de afdeling bestellingen als u wilt weten of
een bestelling kan worden gewijzigd.
3. Aanvullende bestellingen: als u een aanvulling wilt op een eerdere
bestelling, en als u een kleur wilt bestellen die overeenkomt met
die van een eerdere levering, verzoeken we u het oorspronkelijke
ordernummer te vermelden.
4. Transportverzekering: als STENI AS het transport organiseert, worden
er kosten voor de transportverzekering in rekening gebracht van 0,2 %
van het factuurbedrag.
5. Tenzij anders overeengekomen, worden de platen aan de achterkant
van een stempel voorzien.

STENI BENELUX BV
Helftheuvelweg 11,
5222 VM 's-Hertogenbosch, Nederland
T +31 73 844 02 50
E info@steni.nl

Sinds de oprichting in 1965 heeft STENI meer dan 48 miljoen m2 gevelplaten
van hoge kwaliteit geleverd, over de hele wereld.

BK.no - NL113380

steni.com

STENI-geveloplossingen bieden u niet alleen unieke architectonische
uitdrukkingsmogelijkheden, maar ook een lange levensduur en een hoge
kwaliteit. Er is een ruime keus aan oppervlakken: van gekleurd en glad in
diverse glansvarianten tot oppervlakken van gemalen natuursteen in vele
kleuren en graderingen - en zelfs oppervlakken waarop u uw eigen design
kunt printen. STENI maakt het mogelijk een gebouw geheel naar eigen wens
vorm te geven!

STENI AS behoudt zich het recht voor om de samenstelling en specificaties van zijn producten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Onder voorbehoud van eventuele drukfouten. // STENI-NL-1118 //
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