TERUGKOOPOPTIE (VOOR VERKOOP)
VOORWAARDEN
In relatie tot interpretatie doeleinden zijn de definities van de algemene voorwaarden voor huur, verkoop en levering van DOKA bekisting
systemen en daaraan gerelateerde aanvullende diensten van toepassing. Dit is een aanvulling op en moet worden geïnterpreteerd in
samenhang met de algemene voorwaarden voor huur, verkoop en levering van DOKA bekisting systemen.
20.

Definitie
Als doel van deze voorwaarden staat,
Standaard Bekisting Materialen voor DOKA standaard bekisting artikelen die geïdentificeerd zijn zoals in onze offertes
beschreven.
Verkoop artikelen staat voor alle accessoires en (anker) onderdelen die geïdentificeerd zijn zoals in onze offertes beschreven.

21.

Optie
DOKA stelt hierin een optie beschikbaar om alle standaard bekistingsmaterialen, die door DOKA aan de klant zijn geleverd in
overeenstemming met de aanbieding/overeenkomst terug te kopen, op basis van de volgende voorwaarden:

22.

Terugkoop voorwaarden

a)

DOKA zal standaard bekistingsmaterialen (zoals gedefinieerd in onze offertes incl. berekening van hoeveelheid, bereik en prijs)
van de klant terugkopen, op voorwaarde dat deze zich in een werkbare staat begeven. Ankeraandelen / niet-standaard en
beschadigde materialen komen niet in aanmerking.

b)

Wanneer de levering compleet is zal DOKA de klant voorzien (voor alleen de terugkoop) met gespecificeerde eenheidsprijzen
gebaseerd op daadwerkelijke leveringen. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door beiden partijen, is de basis voor de
berekening van de terugkoopwaarde het gewogen gemiddelde van de netto verkoopprijs per eenheid van nieuw en gebruikt
materiaal per artikel zijn (de “gemiddelde prijs per eenheid”).

c)

De overeenkomende terugkoop waarde in % van de gemiddelde eenheidsprijs gebaseerd op de gebruiksduur in dagen is als
volgt:
Gebruiksduur tot en met en inclusief
(terugkoop periode)

Terugkoopwaarde in % van de gemiddelde
eenheidsprijs

210 dagen

60.00%

240 dagen

57.50%

270 dagen

55.00%

300 dagen

52.50%

330 dagen

50.00%

360 dagen

47.50%

390 dagen

45.00%

420 dagen (maximale terugkoop periode)

42.50%

Gebruiksduur langer dan 420 dagen
(einde van de terugkoopoptie)

0%

d)

De terugkoopoptie verloopt automatisch wanneer de bovenstaande terugkoopduur is bereikt.

e)

De berekening van de terugkoopwaarde word berekent gebaseerd op artikel basis en per dagen van gebruik.

f)

De terugkoop gebruiksduur wordt berekent vanaf de daadwerkelijke dag van de levering van de standaard bekistingsmaterialen
aan de bouwplaats van de klant, tot de daadwerkelijke dag dat dezelfde standaard bekistingsmaterialen zijn geretourneerd aan
de DOKA vestiging in Oss. Voor gedeeltelijke leveringen en retour-leveringen van dezelfde standaard bekistingsmaterialen zal
de terugkoopperiode gebaseerd zijn op het first-out (voor leveringen) en first-in (voor retouren) principe.

g)

De standaard bekistingsmaterialen die geschikt zijn voor terugkoop zullen gereinigd worden door de klant en opeenvolgend
geïnspecteerd door DOKA personeel, voordat deze verpakt, geladen en geleverd worden aan de DOKA vestiging in Oss, door
de klant en voor rekening en aansprakelijkheid van de klant.
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h)

De terugkoop zal gedocumenteerd worden door een gezamenlijke inspectie op de bouwplaats van de klant waarbij een
geautoriseerde vertegenwoordiger van DOKA en van de klant aanwezig zal zijn. De gezamenlijke inspectie zal getekend worden
door de vertegenwoordigers van beide partijen, wat bewijs levert voor de terugkoop hoeveelheid en kwaliteit en dit gezamenlijke
inspectie certificaat zal een integraal deel uitmaken van deze terugkoop optie.

i)

De klant is verantwoordelijk voor de voorreiniging van de terugkoop materialen, voorafgaande aan de levering aan de DOKA
vestiging in Oss.

j)

DOKA zal een forfaitair bedrag van 3% van de terugkoop-materiaalwaarde in rekening brengen voor de revisie dienst. Deze
vergoeding dekt en is inclusief de volgende saneringen & reparatie diensten die geassocieerd zijn met terugkoop materialen
geleverd door de klant aan de DOKA vestiging in Oss:








k)

Lichte reiniging
Uitdeuken op vloersteunen
Ingebouwde triplexreparatie
Ingebouwde accessoires vervangen
Lasframes en profielen
Rechttrekken en uitlijnen
Alle extra reparatie- en arbeidskosten

Echter, de vergoeding is uitdrukkelijk zonder de volgende saneringen - en reparatie diensten:






Volledig vernietigde en ontbrekende huur materialen
Zware reiniging
Ingebouwde multiplex vervanging
Profielwijzingen voor ingelijste bekisting
H20 balken terugsnijden

l)

DOKA zal voor deze (niet inbegrepen) saneringen - en reparatie werken afzonderlijk een offerte indienen en de klant zal deze
offertes goedkeuren voorafgaand aan de uitvoering van saneringen - en reparatie diensten door DOKA. In het geval dat de
klant de offertes niet goedkeurt zal het materiaal niet onderworpen worden aan de terugkoop en, indien mogelijk, neemt de
klant op eigen kosten bezit van het materiaal dat reeds is teruggestuurd naar de DOKA vestiging in Oss binnen 10 dagen na
kennisgeving door DOKA.

m)

De klant is verantwoordelijk voor:
i.
ii.
iii.

Het zorg dragen dat alle Doka bekistingen professioneel gebruikt worden volgens de Doka gebruikshandleidingen;
Het zorg dragen voor tussentijdse reiniging na elke storting;
Het zorg dragen voor regelmatig gebruik van losmiddelen (bijv. Doka-Trenn, Doka-Optix).

n)

De staat van de DOKA materialen zullen uitsluitend geëvalueerd worden in overeenstemming met de DOKA kwaliteitscriteria.
Een kopie hiervan zal op aanvraag aan de klant verstrekt worden door DOKA.

o)

Opeenvolgend van de handtekening van beide partijen van het gezamenlijke inspectie certificaat en de goedkeuring van de
DOKA reparatie offerte (indien van toepassing) door de klant, zal de klant de overeengekomen terugkoopmaterialen factureren
aan DOKA. DOKA zal de factuur van de terugkoopmaterialen binnen 60 dagen voldoen.

p)

DOKA behoud het recht, om de bedragen die door de klant betaald moeten worden, te verrekenen met de terugkoopfacturen
van de klant.

q)

DOKA behoud het recht, om de terugkoop optie te annuleren, in het geval dat de klant nalaat de achterstallige initiële
verkoopfacturen binnen 15 kalenderdagen na een kennisgeving van een betalingsverzuim door DOKA aan de klant te betalen.
DOKA is onder geen enkele omstandigheid verplicht om terugkoopleveringen van de klant te accepteren, terwijl de klant
achterstallige bedragen verschuldigd is aan DOKA in overeenstemming met de DOKA administratie en rekeningoverzicht.

r)

De klant zal DOKA een kennisgeving van minimaal 15 werkdagen geven voorafgaand aan elke terugkooplevering. Elke
terugkooplevering zal informatie bevatten over welke terugkoopmaterialen geleverd worden (artikelnummers, beschrijving en
aantallen), de verwachte retour datum en de contract details van de vertegenwoordiger van de klant. DOKA zal binnen 7
kalender dagen of, bevestigen aan de klant dat de terugkoop levering mogelijk is en dit coördineren met de klant, of in het geval
dat DOKA weigert het terugkoop proces stop te zetten, de klant verstrekken met de oorzaken van de weigering.

s)

In het geval dat de klant bij DOKA hetzelfde materiaal heeft gekocht op basis van verhuur en verkoop met terugkoopoptie en
dit materiaal aan DOKA retourneert, komen de partijen overeen dat DOKA te allen tijde het recht heeft om eerst retouren aan
huur toe te wijzen. Pas nadat het huurmateriaal volledig is geretourneerd, zal DOKA verdere retouren toewijzen aan de inkoop,
strikt in overeenstemming met de voorwaarden van dit schema 2 (inkoopoptie).

23.

Gezamenlijke inspectie op de bouwplaats

t)

Gezamenlijke inspecties op de bouwplaats (zie ook clausule 2.3.8. hierboven) zal voorafgaand aan elke terugkoop levering
uitgevoerd worden in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

u)

DOKA is verantwoordelijk voor:
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1.
2.
3.
4.
v)

De klant is verantwoordelijk voor het volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

w)

Het verstrekken van een geautoriseerde inspecteur;
Het tellen en beoordelen van de kwaliteit van de DOKA materialen volgens de DOKA kwaliteitscriteria;
Het scheiden en de kleurcodering van de volledig beschadigde materialen;
Het afgeven van het gezamenlijke inspectie rapport.

Het aanvragen van een gezamenlijke inspectie op de bouwplaats met minimaal 7 dagen kennisgeving
voorafgaand aan de geplande gezamenlijke inspectie op de bouwplaats;
Het verstrekken van alle benodigde toegangs- en poort codes voor DOKA werknemers die aanwezig zullen zijn
bij de gezamenlijke inspectie op de bouwplaats;
Het verstrekken van een geschikt en gescheiden gebied om de gezamenlijke inspectie op de bouwplaats uit te
kunnen voeren;
Het verzekeren van een goede scheiding (bijv. per artikel en grootte) en het schoonmaken van de materialen
(bijv. spijkers, beton, etc. zijn verwijderd) voorafgaand aan de gezamenlijke inspectie op de bouwplaats;
Een geautoriseerde klant vertegenwoordiger aanwijzen die aanwezig is tijdens het inspectie proces en die
geautoriseerd is om het gezamenlijke inspectie rapport te ondertekenen;
Het verstrekken van de nodige bouwplaats ondersteuning zoals verzocht van DOKA, inclusief maar niet
gelimiteerd tot gereedschap, machines (kranen, hijsinrichtingen) zodat de gezamenlijke inspectie op de
bouwplaats soepel kan verlopen;
Het verzekeren van veilige opslag of het geïnspecteerde terugkoop materiaal tot de lading en transport door
klant naar de DOKA vestiging in Oss;
Het laden, beveiligen en transporteren van de geïnspecteerde DOKA terugkoop materialen naar de DOKA
vestiging in Oss op kosten van de klant en risico op dezelfde dag van de gezamenlijke inspectie.

Overige voorwaarden voor de gezamenlijke inspectie op de bouwplaats
1.

2.

3.
4.

5.

Het minimale aantal wat geïnspecteerd wordt is gelijk aan een complete vrachtwagen van 13,60 meter. DOKA
voert geen gezamenlijke inspectie uit op de bouwplaats voor terugkoop materialen onder de eerdergenoemde
minimum hoeveelheid;
Het laden van DOKA materialen voor de terugkoop in overeenstemming met de voorwaarden van deze
terugkoop optie zullen in een vrachtwagen worden geladen wanneer er een DOKA vertegenwoordiger en een
vertegenwoordiger van de klant aanwezig zijn;
Elke gezamenlijke inspectie op de bouwplaats is ten laste komend van de klant met een tarief van 79 EUR / uur
en per DOKA inspecteur;
Eventuele aanvullende middelen die benodigd zijn voor DOKA en die niet zijn verstrekt door de klant zullen eerst
door DOKA worden gefactureerd aan de klant en de klant zal deze factuur bevestigen via een inkooporder
voorafgaand aan de aanvang van de gezamenlijke inspectie op de bouwplaats;
Tenzij anders overeengekomen, zullen alle facturen die gerelateerd zijn aan de gezamenlijke inspectie betaald
worden binnen 30 dagen vanaf de datum van de factuur.
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