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1. Gebruiksbeperking

Glasbokken, eigendom van de producent, mogen uitsluitend gebruikt worden voor het transport van het glas van de productieplaats naar het door de 
klant opgegeven leveringsadres op de begane grond. Elke soort van verder transport (bv. Via hijskraan) of het gebruik van deze bokken voor de opslag of 
het transport van andere producten dan het door de producent geleverde glas, is alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier/
producent toegestaan. De klant van de leverancier/producent is de directe afnemer en derhalve verantwoordelijk; hij zal in geval van misbruik hierover 
worden aangesproken.

2. Verantwoordelijkheid voor de glasbokken

De verantwoordelijkheid van de klant geldt vanaf het moment van levering in opdracht van de klant tot maximaal 28 kalenderdagen na datum schriftelijke 
leegmelding van de lege bokken(met uitzondering van de algemeen geldende vakantieperioden).

3. Vergoedingstermijn en vergoedingen voor metalen glasbokken

• De klant heeft gedurende maximaal 28 kalenderdagen, met inbegrip van de werkelijke afleverdatum, GRATIS beschikking over de  bok(ken).
• Vanaf de 5-de week, dus vanaf de 29-ste kalenderdag gebruik, wordt 2,00 € vergoeding per kalenderdag en glasbok in rekening gebracht.
• Vanaf de 9-de week, dus vanaf de 56-ste kalenderdag gebruik – indien de glasbok nog steeds niet werd terugbezorgd, of verloren is gegaan of wezenlijk 
beschadigd werd, wordt een bedrag van 700,00 € netto (standaard A/L bok) en 1250,00 € netto (GIGA bokken) aangerekend.
• Indien de glasbok in kwestie dan toch nog in goede staat zou terugkomen, dan wordt deze som, verminderd met het aantal gebruiksdagen (aan 2,00 € / 
kalenderdag / glasbok, met een maximum totaal bedrag van 700,00 € ) die nog niet verrekend werden tot op de datum van terugkeer, gecrediteerd.

4. Werfleveringen

• Voor elke bestelling kleiner dan 750,00 € en/of 30 m2 isolatieglas / of 50 m² enkel glas, zowel voor houten als voor metalen bokken, wordt een extra 
bedrag van maximum 50,00 € aangerekend voor administratieve en logistieke kosten.
• Leveringen in het buitenland of op een afstand van meer dan 100 km van de producent die het glas levert, kunnen extra transportkosten met zich mee-
brengen.

5. Eigendomsrecht van de metalen glasbokken 

(uitgezonderd houten bokken)
Ondanks het betalen van de maximale vergoeding, doet de producent op geen enkel moment afstand van zijn eigendomsrecht op de metalen glasbok.

6. Bokken leegmelding

• Glasbokken kunnen uitsluitend, eenmalig en per fax/e-mail, leeggemeld worden, door middel van een daarvoor bestemd formulier.
• Formulieren die niet compleet werden ingevuld en/of telefonische meldingen geven de klant geen enkel recht. Er wordt ook geen 
rekening gehouden met meldingen aan de chauffeur van het transport die de lege bokken komt ophalen.
• Een bokkenleegmelding wordt enkel als rechtsgeldig aanzien wanneer het formulier wordt gefaxt/e-mail op het hiervoor bestemde nummer van de 
producent.
• De datum van ontvangst van deze fax/e-mail, is de laatste dag van de periode aan de hand waarvan de vergoeding wordt berekend.

7. Plaats ophaling bokken

Bokken worden opgehaald op plaats van levering. Indien de klant de bokken verplaatst, dient hij te verzekeren dat de bokken op een bereikbare plaats 
staan. Vergeefse ophaalpogingen worden aangerekend.
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8. Ophaalverplichting

De producent haalt binnen de 14 kalenderdagen na melding, de betreffende bokken op het opgegeven adres op. Deze ophalingsperiode wordt opgeschort 
naar rato van de algemeen geldende vakantieperioden.

9. Vergeefse ophaalpoging

Leeggemelde glasbokken dienen zich op de gegeven plaats te bevinden voor ophaling en moeten goed bereikbaar zijn. Er zal aan de klant een bedrag van 
50,00 € worden aangerekend als vergoeding voor de extra kosten (en de afhaling als vergeefs wordt beschouwd) wanneer:
• de bokken niet volledig leeg zijn (de chauffeur kan het afhalen van deze bok weigeren) en /of;
• de bokken niet bereikbaar zijn en /of;
• er op de opgegeven plaats geen bokken worden aangetroffen.

10. Berekening van de vergoeding

De berekening van de bokkenvergoeding zal eenmaal per maand plaats vinden.

11. Informatie bokkenbestand

Op verzoek van de klant, geeft de producent hem een overzicht van het bokkenbestand, dat onder zijn verantwoordelijkheid geboekt staat.

12. Goede staat metalen glasbokken

De producent levert zijn glas op bokken die in goede staat verkeren. De klant is verplicht de bokken zorgvuldig te behandelen en elke vorm van bescha-
diging te voorkomen. Wanneer een bok beschadigd is, zullen de werkelijke herstelkosten in rekening gebracht worden aan de klant. Indien een bok on-
herstelbaar beschadigd is, zal de nieuwwaarde van een vergelijkbare bok in rekening worden gebracht. Elke vorm van beschadiging aan de bok dient, zo 
mogelijk, op de retourbon te worden gemeld en door de klant medeondertekend.

13. Uitstel van levering gevraagd door de klant

Indien de klant, NA de produktiestart van het order en VOOR de bevestigde leveringsdatum, vraagt om de levering van het bedoeld order uit te stellen, start 
de vergoedingsperiode voor de bokken ten laatste 42 kalenderdagen NA de oorspronkelijk bevestigde leveringsdatum.

14. Vorstverlet en vakantieperioden

Voor officiele vorstverletdagen alsook voor de op voorhand schriftelijk gemelde jaarlijkse vakantieperioden, wordt geen bokkenvergoeding berekend.
• Glasbokken kunnen uitsluitend, eenmalig en per fax/e-mail, leeggemeld worden, door middel van een daarvoor bestemd formulier.
• Formulieren die niet compleet werden ingevuld en/of telefonische meldingen geven de klant geen enkel recht. Er wordt ook geen
rekening gehouden met meldingen aan de chauffeur van het transport die de lege bokken komt ophalen.
• Een bokkenleegmelding wordt enkel als rechtsgeldig aanzien wanneer het formulier wordt gefaxt/e-mail op het hiervoor bestemde nummer van de 
producent.
• De datum van ontvangst van deze fax/e-mail, is de laatste dag van de periode aan de hand waarvan de vergoeding wordt berekend.
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