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Gasflesopslag.nl is een handelsnaam van Emgas BV, statutair gevestigd in ’s-Hertogenbosch. 

Specifieke afleveringsvoorwaarden 
Voor gasflesopslagen uit alle series die gemonteerd worden geleverd. 

 
1. Goedkeuring 
Dit voorstel is door Gasflesopslag.nl met de grootst mogelijke nauwkeurigheid aan de hand van de 
beschikbare data samengesteld en gebaseerd op de richtlijn PGS 15:2016. In geen enkele situatie zijn 
omgevingsfactoren en bedrijfsvoering gelijk, waardoor de vergunningsvoorschriften per bedrijf 
kunnen verschillen. Indien opdrachtgever op basis van dit voorstel besluit een oplossing te realiseren, 
adviseren wij een en ander voor aanschaf ter goedkeuring voor te leggen aan het bevoegd gezag. Bij 
opdracht gaan wij er van uit dat genoemde goedkeuring is verkregen. 

2. Levering 
Gesteld op basis van combinatievracht gelost direct naast de vrachtwagen. Maximaal 1 uur lossen 
vrij. Extra losuren worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Plaats van bestemming 
dient via verharde weg, berekend op zware verkeerslasten, vrij bereikbaar te zijn. Toegang(en) en 
hijshoogte(n) dienen toereikend zijn. Plaatsing binnen is niet in de prijs inbegrepen en dient vooraf te 
worden gemeld. Voor leveringen op Zeeuws-Vlaanderen, de Waddeneilanden en bepaalde 
binnenstedelijke gebieden kunnen toeslagen van toepassing zijn. 

3. Fundament 
Het gehele oppervlak onder de opslagvoorziening(en) dient vlak, verhard en waterpas (geen afloop!) 
aangelegd te worden. Het fundament dient berekend te zijn op de te verwachten belastingen. Het 
heeft onze voorkeur de opslagvoorziening op een op een gestort betonfundament of eventueel 
Stelcon-platen te plaatsen, aangezien deze wijze van funderen een juiste en gelijkmatige 
ondersteuning garandeert. Reclamaties toe te schrijven aan een onjuiste fundering van de 
opslagvoorziening(en) vallen buiten de garantie. 

4. Levertijd  
Indicatieve levertijd af fabriek is tussen de 8 en 16 werkweken. Dit is afhankelijk van het gekozen 
model.  Na ontvangst van een schriftelijke opdracht kan de definitieve levertijd bevestigd worden. 

5. Prijsstelling (geldigheid) 
Prijzen zijn netto exclusief BTW, geldig voor opdracht tot 1 maand na offertedatum en zijn vast voor 
productie en afname uiterlijk 4 maanden na offertedatum. 

6. Algemene voorwaarden 
Op aanbiedingen, transacties en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, 
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder inschrijvingsnummer 
16043276, welke als bijlage zijn bijgevoegd. 

7. Betaling 
De betaling(en) dienen netto factuurbedrag te geschieden binnen de gestelde termijn in de offerte. 

8. Garantie 
1 jaar op materiaal- en constructiefouten onder normale gebruiksomstandigheden en goed 
onderhoud. Slijtage en beschadigingen door normaal, ondeskundig/oneigenlijk gebruik en inwerking 
van gevaarlijke stoffen (chemicaliën) uitgezonderd. 


