BESTELBON 2019

Besteldatum: ___________________
Prijzen in euro. Geldig vanaf 01/01/2019.
Aantal

Product

€ (excl. BTW) € (incl. BTW)

Aantal

NCS KLEURSTALEN COLLECTIES
NCS ATLAS 1950 Original

Product

€ (excl. BTW) € (incl. BTW)

NCS COLOUR READERS
€ 405,00

€ 490,05

NCS ALBUM 1950 Original

€ 1915,00

€ 2317,15

NCS BOX 1950 Original

€ 1775,00

€ 2147,75

NCS BLOCK 1950 Original
- per kleurtoon

€ 760,00

€ 919,60

NCS BLOCK 1950 Original
- per nuance

€ 760,00

€ 919,60

NCS INDEX 1950 Original

€ 180,00

€ 217,80

NCS GLOSSY INDEX 1950 Original

€ 210,00

€ 254,10

NCS EXTERIOR

€ 259,00

€ 313,39

NCS GLOSS SCALE

€ 115,00

€ 139,15

NCS BLACK & WHITE

€ 129,00

€ 156,09

NCS A4-vellen 1950 Original

€ 8,50

€ 10,29

NCS A9-boekjes 1950 Original

€ 5,60

€ 6,78

NCS Colour Scan 2.0

€ 599,00

€ 724,79

NCS Colour Pin SE

€ 129,00

€ 156,09

€ 38,00

€ 45,98

NCS HELDERHEID
NCS Helderheidsmeter

NCS EDUCATIE
Vraag om de prijzen van de NCS kleur oefeningen.

NCS APARTE KLEURSTALEN

Bedrijf:
Contactpersoon:
Afdeling:
BTW-nummer:
Facturatieadres:

BESTELINFORMATIE EN -VOORWAARDEN:
Bestelling: per e-mail of fax.
Levering: alle producten zijn voorradig behoudens verkoop.
Verzendings- en administratiekosten niet inbegrepen in de prijs.
Betaling: tegen rembours of contant bij levering van de producten.
De klant erkent de hierbij gevoegde algemene voorwaarden van deze
bestelbon te hebben gelezen en ze integraal te aanvaarden als deel van
de overeenkomst.

Leveradres:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Handtekening:

Natural Colour System®© The Universal Language of Colour™

De merknamen NCS - Natural Colour System®©, NCS®© en de NCS®©-producten zijn eigendom van Colour AB, Stockholm © 2019.

ELSCOLAB NV
Hogenakkerhoekstraat 14
B-9150 Kruibeke
T: +32 (0)3 250 15 70
F: +32 (0)3 252 87 83
E: elscolab@elscolab.com
@: www.elscolab.com

Prijslijst 2019
Geldig vanaf 01/01/2019
Prijzen in EURO.

NCS KLEURSTALEN
COLLECTIES
NCS ATLAS 1950 Original

De NCS Atlas leidt je overzichtelijk
doorheen de kleurenruimte. Je krijgt het
meest logische overzicht en ziet in één
oogopslag de relatie van de ene kleur ten
opzichte van een andere. Kleur wordt
logisch en communiceerbaar.
Elke kleurtoon binnen het NCS systeem
heeft een eigen pagina waarop de nuances
worden weergegeven. Je krijgt ook informatie over de helderheid en reflectie van
de kleuren. De NCS Atlas bevat enkele
maskers die je helpen om kleuren af te
zonderen en bijzonder sterke combinaties
te vinden.
Formaat van de kleurstalen: 15 x 15 mm.

NCS ALBUM 1950 Original

Optimaliseer je kleurdesign – gebruik de
NCS Album. Het is de perfecte kleurencollectie voor de moderne professional en
de beste tool om kleuren te combineren,
vergelijken en visualiseren. De album
bestaat uit 2 A3 mappen. Daarin bevinden
zich 1950 insteekmapjes met elk 3 A9
kleurstalen. Alle kleurstalen kunnen
afzonderlijk bijbesteld worden.
Formaat van de kleurstalen: 52 x 37 mm
met 3 stalen/insteekmapje.

NCS BOX 1950 Original

De NCS Box bevat alle 1950 NCS kleuren
in A6 formaat. Door het grote formaat
krijg je een betere impressie van de kleur
en kan je ze efficiënt beoordelen. De
stalen kan je verknippen en gebruiken bij
presentaties. Alle stalen kunnen
afzonderlijk bijbesteld worden.
Formaat van de kleurstalen: 105 x148mm.

NCS BLOCK 1950 Original
(Hue/Nuance)

Analyseer en identificeer kleuren op
verschillende materialen en oppervlaktes
snel en eenvoudig met de NCS Block.
Alle 1950 NCS kleurstalen kan je draaien
in de waaier en apart beschouwen of naast
elkaar leggen en met een ander materiaal
vergelijken. Er bestaan 2 variaties van
de NCS Block – één geordend zoals de
kleuren te zien zijn in de kleurencirkel,
per kleurtoon; en één per nuance.
Formaat van de kleurstalen: 35 x 104 mm,
verdeeld over 9 waaiers.

NCS INDEX 1950 Original

De NCS Index is een compacte versie van
de 1950 NCS kleurstalen. Neem ze overal
mee naartoe. De symbolen onderaan elke
pagina geven weer waar de kleuren zich
situeren in het NCS systeem. Formaat van
de kleurstalen: 20 x 50 mm / 26 x 50 mm.

NCS GLOSSY Index 1950 Original

Onze hoogglans kleurenwaaier bevat alle
1950 NCS kleuren in een glanswaarde van
ca. 88. Naarmate een oppervlak glanzend
of mat is neem je een kleurverschil waar.
Mat absorbeert het licht, terwijl glans reflecteert. De NCS Glossy is de ideale tool
om al je *schitterende* ideeën tot leven te
brengen. Formaat van de kleurstalen:
20 x 50 mm / 26 x 50 mm.

NCS EXTERIOR

Met trots kunnen we u de NCS Exterior
voorstellen. Dit is het resultaat van
ontelbare uren onderzoek. Onder meer
de sociale verantwoording, omgevingsfactoren, oppervlakte- en materiaaleigenschappen, beschikbaarheid van
pigmenten en historische en hedendaagse
exterieurkleuren werden diepgaand
bestudeerd. De NCS Exterior Colour Collection is dus een unieke selectie van 322
kleuren die we aanraden voor exterieure
doeleinden.
Formaat van de kleurstalen: 50 x 140 mm.

NCS APARTE
KLEURSTALEN

De mogelijkheid bestaat om elk van de
1950 NCS kleuren te verkrijgen als een
aparte kleurstaal. Deze zijn handig te
gebruiken bij presentaties, specificaties en
kleurcommunicatie met klanten en
leveranciers. Op de keerzijde van de
stalen is de NCS notatie geprint.

NCS COLOUR READERS
NCS Colour Scan 2.0

De NCS Colour Scan is de elektronische
kleurenscanner die in 1, 2, 3 de NCS codering geeft die aansluit bij je gekozen kleur.
Het is snel, handig en gemakkelijk te gebruiken. Bovendien past het in je broekzak,
dus kan je overal je favoriete kleuren scannen. Je plaatst de scanner op het gekozen
materiaal, de kleur of het oppervlak en
drukt op de ronde toets. Na enkele seconden zie je de dichtsbijzijnde NCS kleur.
Je krijgt eveneens de pagina van de NCS
index, de reflectiefactor en helderheid van
het materiaal, respectievelijk aangegeven
in Yl en NCS v. Het toestel beschikt over
een geheugen voor het opslaan van max.
100 kleuren en laat gebruikers toe tekst of
stemgeluid toe te voegen aan elk item.

NCS Colourpin SE

De NCS Colour Pin is je persoonlijke
kleurenscanner om kleuren vanuit je
omgeving te pinnen, op te slaan en te
delen. Werkt samen met de gratis App via
de AppStore (Apple).

NCS HELDERHEID
NCS Helderheidsmeter

Een grijsschaal bestaande uit 18 stappen
om je vlot de helderheid van een oppervlak na te gaan. Elke stap geeft informatie
over NCS v en reflectiefactor Yl.

NCS EDUCATIE
NCS Kleuroefeningen

Vraag om de prijzen van de NCS kleur
oefeningen.

NCS A4 kleurstaal 1950 Original
Formaat: 210 x 297 mm

NCS A9 boekje 1950 Original
Formaat: 37 x 52mm
Een boekje bevat 5 kleurstalen.

Natural Colour System®© The Universal Language of Colour™

De merknamen NCS - Natural Colour System®©, NCS®© en de NCS®©-producten zijn eigendom van Colour AB, Stockholm © 2019.

ALGEMENE VERKOOPS- EN VERHURINGSVOORWAARDEN ELSCOLAB
1.

Toepasselijkheid van de algemene verkoops- en verhuringsvoorwaarden

a.

De offertes van, bestellingen aan en leveringen door ELSCOLAB NV (hierna “ELSCOLAB” genoemd) aan kopers of huurders (hierna “de
Klant” genoemd) worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden, behoudens voorafgaande en schriftelijke afwijkingen. Een afwijking
van één of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de andere voorwaarden, die onverkort van
toepassing blijven. Een afwijking van één of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geldt slechts voor één bestelling,
tenzij anders overeengekomen.
Elke verwijzing van de Klant naar zijn eigen algemene voorwaarden wordt hierbij als niet-bestaande beschouwd. Andere voorwaarden zijn
slechts geldig indien en voorzover ELSCOLAB deze voorafgaandelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

b.
2.

Offerte, overeenkomst en prijzen

a.

De bestelling van de Klant, zelfs telefonisch, is bindend. Behoudens andersluidend beding in de bestelling, kan ELSCOLAB deze
aanvaarden uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst ervan. Telefonische bestellingen worden uitgevoerd conform de door ELSCOLAB
gemaakte notities en volgens de door haar daaraan gegeven interpretatie.
De overeenkomst met ELSCOLAB komt slechts tot stand nadat ELSCOLAB de bestelling schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien
ELSCOLAB de goederen heeft geleverd en/of gefactureerd.
Behoudens andersluidend beding omvat de prijs enkel de waarde van de goederen per standaard verpakkingseenheid, met uitsluiting van
transport en eventuele andere kosten, heffingen en/of lasten. Alle huidige en toekomstige belastingen en andere kosten, heffingen en/of
lasten, van welke aard ook, zijn ten laste van de Klant.
ELSCOLAB kan de voorwaarden gedurende het kalenderjaar wijzigen. ELSCOLAB zal de Klant op de hoogte brengen van de wijzigingen.
Kortingen gelden, behoudens andersluidende afspraak, slechts voor één bestelling.
Afbeeldingen, tekeningen, prijslijsten, aanbiedingen, afmetingen, kleuren en andere gegevens opgenomen in catalogi zijn niet bindend.
De prijzen van ELSCOLAB vermeld op offertes, in prijslijsten en facturen zijn, behoudens andere vermelding, ex works in EURO (€) en
exclusief BTW.

b.
c.

d.
e.
f.
3.

Leverings- en serviceperiode

a.
b.

Data en periodes opgegeven door ELSCOLAB zijn slechts indicatief, behoudens andersluidend beding.
ELSCOLAB kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de leveringen en service die het gevolg zijn van
overmacht of vreemde oorzaak. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld (niet-limitatief) verstaan: staking, oorlog, lock-out, oproer, mobilisatie,
epidemie, ziekte, brand, verandering van transporttarieven, douanetarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de
leverancier, staking bij de leverancier, faillissement van de leverancier, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van de
machines, enz.
Ingeval van overmacht of vreemde oorzaak wordt de leveringstermijn of servicetermijn verlengd met de duur van de vertraging. ELSCOLAB
zal de Klant van dergelijke vertragingen in kennis stellen. De Klant kan de overeenkomst niettemin ontbonden verklaren indien de vertraging
meer dan drie (3) maanden duurt en voorzover de Klant ELSCOLAB voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld, per aangetekend schrijven,
waarbij de Klant ELSCOLAB een redelijke bijkomende termijn zal toestaan. In dit geval kan de Klant echter geen aanspraak maken op
enige schadevergoeding, van welke aard ook en zowel wat rechtstreekse als wat onrechtstreekse schade betreft.
Indien de vertraging in de leverings- of servicetermijn te wijten is aan ELSCOLAB, kan de Klant de overeenkomst enkel ontbinden in
overeenstemming met het toepasselijk recht. De Klant zal ELSCOLAB voorafgaandelijk in gebreke stellen, per aangetekend schrijven. In dit
geval is de Klant overeenkomstig het gemeen recht gerechtigd op een schadevergoeding, met een maximum van 10% van de bestelling of
herstelling.
ELSCOLAB mag gedeeltelijke leveringen verrichten en de klant is gehouden deze gedeeltelijke leveringen in ontvangst te nemen en te
betalen.
ELSCOLAB is gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan haar producten, voorzover deze redelijk zijn. ELSCOLAB is niet verplicht om
wijzigingen aan te brengen aan producten die reeds aan de Klant werden geleverd.

c.

d.

e.
f.
4.

Overdracht van risico

a.

b.

Behoudens andersluidend beding gaat het risico over op de Klant van zodra de zending wordt overhandigd aan de (eerste) persoon die het
transport verricht of van zodra de zending is vertrokken uit de opslagplaats van ELSCOLAB om te worden verzonden aan de Klant. De
goederen worden met andere woorden getransporteerd op risico van de Klant. Dit artikel is ook van toepassing indien ELSCOLAB de
transportkosten draagt.
Het risico gaat eveneens over op de Klant van zodra ELSCOLAB de Klant heeft aangemaand tot afname.

5.

Garantie en garantieverplichting

a.

De garantieperiode voor alle gebreken bedraagt twaalf (12) maanden, uitgezonderd voor pH-elektrodes, die kunnen verouderen zelfs zonder
in gebruik te zijn genomen en zelfs onder normale bewaring. De garantieperiode neemt een aanvang op de datum van levering aan de
Klant. Na deze termijn vervallen alle vorderingen die de Klant heeft op ELSCOLAB, met uitzondering van de vorderingen gebaseerd op
wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht.
Zichtbare gebreken, evenals niet-conforme leveringen (hierin begrepen onvolledige leveringen) dienen binnen de drie (3) werkdagen na de
levering per aangetekende brief aan ELSCOLAB te worden gemeld, met nauwkeurige opgave van de klacht, bij gebreke waarvan de
levering als conform wordt beschouwd en de goederen als in perfecte staat ontvangen. Dit vermoeden geldt eveneens indien de Klant, ook
voor het verstrijken van de hierboven vermelde termijn, de goederen in gebruik heeft genomen of laten nemen, verkocht, bewerkt of
verwerkt. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking ervan te worden gemeld en uiterlijk binnen de veertien (14) dagen, op
straffe van verval.
Informatie omtrent het product houdt geen garantie in, behoudens andersluidend beding. De Klant die een bijzondere garantie heeft
bedongen met ELSCOLAB, dient zich te beroepen op deze garantie binnen de in deze garantie bepaalde termijn en, bij gebreke daaraan,
binnen de in dit artikel bepaalde termijnen.
Indien aan al deze voorwaarden is voldaan en de klacht gegrond wordt bevonden, verbindt ELSCOLAB zich er toe de gebrekkige goederen
te vervangen door nieuwe, tegen terugzending van de gebrekkige goederen. De Klant kan in geen geval andere aanspraken maken dan
deze hierboven vermeld. Worden derhalve uitgesloten: prijsvermindering en schadevergoeding (van welke aard ook en zowel voor directe
als indirecte schade of gevolgschade).

b.

c.

d.

6.

Terugzendingen van goederen en annuleringen

a.

Terugzendingen van goederen zijn enkel toegestaan mits voorafgaande en schriftelijke toelating van ELSCOLAB.
1

b.

De Klant die zijn bestelling annuleert of weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, is - behoudens ingeval van overmacht - een
forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling of levering, onverminderd hogere
schadevergoeding indien de werkelijke schade van ELSCOLAB deze forfaitaire vergoeding overtreft.

7.

Aansprakelijkheid

a.

c.

Behoudens andersluidend beding en onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht kan ELSCOLAB niet
aansprakelijk gesteld worden voor:
Toevallige schade of schade ten gevolge van overmacht;
Schade veroorzaakt door onaangepast en/of onoordeelkundig gebruik;
Schade veroorzaakt door slijtage;
Schade veroorzaakt door een fout of een nalatigheid van de Klant of één van diens aangestelden, werknemers of lasthebbers.
Schade veroorzaakt door een fout of een nalatigheid van één van haar eigen aangestelden, werknemers of lasthebbers.
De Klant verbindt er zich toe alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij het gebruik van de goederen en erkent volledig te zijn
geïnformeerd met betrekking tot de gebruikswijze van de goederen.
De schadevergoeding waartoe ELSCOLAB eventueel zou gehouden zijn, kan in geen geval de prijs van de goederen te boven gaan.

8.

Eigendomsvoorbehoud, netting en andere rechten van ELSCOLAB

b.

Zolang alle aan ELSCOLAB verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom,
eventuele intresten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) werden betaald door de Klant:
Blijven de goederen eigendom van ELSCOLAB; de Klant zal de onbetaalde goederen op eerste verzoek ter beschikking stellen van
ELSCOLAB en machtigt ELSCOLAB nu al de goederen terug te (doen) nemen en daartoe de plaats van opslag te betreden;
Is ELSCOLAB, ook na samenloop, gerechtigd zich te beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om welke reden en op
grond van welke oorzaak ook, verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag,
Is de Klant gehouden de goederen te verzekeren tegen brand-, ontploffings- en waterschade, evenals tegen diefstal;
Is het de Klant verboden de goederen in pand te geven, al dan niet in het kader van een pand op diens handelszaak, of op enige andere
wijze te bezwaren;
Draagt de Klant hierbij alle vorderingen die hij heeft op derden aan ELSCOLAB over tot zekerheid van de betaling van diens facturen;
Zal de Klant ELSCOLAB onverwijld en per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van alle uitvoeringsdaden die één of meerdere
schuldeisers van de Klant stellen ten aanzien van de Klant met betrekking tot de onbetaalde goederen, op straffe van een schadevergoeding
van 1.000 EUR, onverminderd hogere schadevergoeding;
Is ELSCOLAB zonder kennisgeving aan de Klant gerechtigd de levering van eender welke andere bestelling op te schorten, ook al maakt
deze bestelling deel uit van een andere overeenkomst;
Is ELSCOLAB, na het verstrijken van de vervaldag en onverminderd het recht van ELSCOLAB om betaling te vorderen van de facturen,
gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, evenals van alle andere overeenkomsten waarvan ELSCOLAB, in toepassing
van het vorige lid, gerechtigd is de levering op te schorten. Bij ontbinding van de overeenkomst lastens de Klant is deze laatste een
forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 30% van de prijs verschuldigd.
9.

Betaling

a.

De facturen van ELSCOLAB zijn, behoudens andersluidend beding, betaalbaar ter maatschappelijke zetel van ELSCOLAB, binnen de dertig
(30) dagen na factuurdatum.
ELSCOLAB is gerechtigd betalingen van de Klant eerst aan te rekenen op de oudste openstaande schulden (met inbegrip van intresten en
kosten), ongeacht of de Klant zijn betaling wenst aan te rekenen op andere openstaande schulden. ELSCOLAB is daarenboven gerechtigd
betalingen van de Klant eerst aan te rekenen op de intresten, conventionele schadevergoedingen en eventuele andere vergoedingen die
deze op grond van andere openstaande schulden verschuldigd is aan ELSCOLAB.
Ingeval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling:
Een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand, en dit vanaf de vervaldag;
Een forfaitair schadebeding verschuldigd van 15% van de gefactureerde prijs, met een minimum van 75 EUR; dit schadebeding dekt niet de
kosten verbonden aan de invordering zelf;
Een redelijke schadeloosstelling verschuldigd voor alle relevante invorderingskosten die ELSCOLAB oploopt ingevolge de
betalingsachterstand; deze schadeloosstelling wordt conventioneel begroot op het totaal van volgende bedragen: (1) voor de schijf van 0 tot
6.250 EUR: 15%; (2) voor de schijf van 6.251 EUR tot 50.000 EUR: 10%; (3) voor de schijf van 50.001 EUR tot 125.000 EUR: 7,5%; (4) voor
de schijf vanaf 125.001 EUR: 3%. Deze bedragen zijn gebaseerd op de normale invorderingstarieven gebruikt door advocatenkantoren.
Schuldvergelijking door de Klant is uitgesloten. Evenmin kan de Klant enig retentierecht uitoefenen op de goederen. Ook delegatie is
uitgesloten.

b.

c.
-

d.
10.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

a.
b.
c.

De overeenkomst tussen ELSCOLAB en de Klant wordt beheerst door het Belgisch recht.
De plaats van uitvoering van de overeenkomst tussen ELSCOLAB en de Klant is op de maatschappelijke zetel van ELSCOLAB.
Elk geschil in verband met de geldigheid, de totstandkoming, de uitlegging, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst tussen
ELSCOLAB en de Klant behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

11.

Splitsbaarheid

Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig zouden zijn, heeft deze nietigheid geen enkel gevolg op de geldigheid van de
andere bepalingen. De bepaling(en) die geen uitwerking heeft/hebben, worden dan vervangen door andere die op commercieel vlak dezelfde
uitwerking heeft/hebben.
12.

Privacy

Dit document werd u verzonden door Elscolab, daarbij handelend als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de toepasselijke wetgeving voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. U ontving dit bericht
ten gevolge van een inschrijving op onze mailinglist, of omdat u producten of diensten van ons hebt afgenomen of wenst af te nemen die verband
houden met de inhoud van dit document. Uw gegevens worden gebruikt om u verder op de hoogte te houden van onze activiteiten, producten en
diensten. Voor eventuele vragen rond de bescherming van uw persoonsgegevens, inclusief uw recht op toegang, correctie of vernietiging van uw
gegevens en internationale overdrachten ervan, kan u contact opnemen met Elscolab via customercare@elscolab.com. Indien u geen verdere
informatie van ons meer wenst te ontvangen, kan u eenvoudig een mail sturen aan customercare@elscolab.com.
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