
 

  

  

FORM31.01-05 Leveringsvoorwaarden.docx versie  3.0         17/12/2021 

 

Registered office:   Company registration number  Bank details 

Nieuwe Dreef 33, 2340 Beerse  0403.075.580   IBAN BE86 2300 5280 0150 

Belgium    VAT No. BE 0403 075 580   BIC GEBABEBB 

    RPR Antwerpen, division Turnhout        

              
             1/5 
  

 

Leveringsvoorwaarden 

 
Aankondiging (Incoterm 2020: DAP Beerse) 

 De verkoper zal Aurubis Beerse tijdig en ten laatste twee werkdagen voor de levering schriftelijk verwittigen 

en een leveringsdatum voorstellen (receptie@aurubis.com), met behulp van:  

o het aanmeldingsformulier vrachtwagens + laadschema (Zie bijlage 1) 

 Aurubis Beerse heeft het recht om de door de verkoper voorgestelde leveringsdatum aan te passen, voor 

zover Aurubis Beerse tegelijkertijd aan de verkoper minstens twee datums laat kennen waarop de goederen 

wel kunnen geleverd worden 

 Aurubis Beerse bevestigt de leveringsdatum door de verkoper een losafspraak met losreferentie te sturen 

(Zie bijlage 2) 

 Op het ogenblik van de levering moet de verkoper, via zijn vervoerder, aan Aurubis Beerse de losreferentie 

voorleggen 

 Indien materiaal van non-EU oorsprong is, dient de leverancier pro forma factuur + T1 document of IMA 

document voor te leggen vóór lossing. 

Capaciteitsplanning 

 Aurubis Beerse plant het aantal wagens met grondstoffen per dag in tot 70 stuks 

o 60 wagens met 1 soort 

o 10 wagens met meerdere soorten 

Belading 

 De verkoper zal de goederen bij voorkeur in bulk laden 

 Het maximum geladen gewicht (gewicht materiaal + verpakking; exclusief gewicht container) in: 

o 20’ = 27500 kg 

o 40’ = 21000 kg 

 De verkoper zal bij voorkeur 1 lot per vrachtwagen aanleveren 

 Vrachtwagens met meerdere loten zijn conform indien: 

o Maximum drie loten geladen zijn 

o De loten goed gescheiden zijn 

o De loten gemarkeerd zijn  

o De loten gegroepeerd en geladen zijn volgens het laadschema  

 Indien de goederen verpakt worden, staat Aurubis Beerse volgende intacte verpakkingen toe: 

 Plastieken paletten/verpakking zijn niet toegestaan 

Houten pallet 

  

Houten kist  
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Leveringsvoorwaarden 

 

 

Big bag op houten pallet 

  

IJzeren bak 

  

IJzeren 200l vat op houten pallet 

 

Levering 

 Grondstoffen in bulk worden steeds aangeleverd met kiepende voertuigen of walking floors 

 Verpakt materiaal wordt bij voorkeur aangeleverd met kiepende voertuigen of huifwagens, zeecontainers 

steeds met kiepchassis 

 Een vrachtwagen wordt enkel behandeld op de dag die bevestigd is op de losafspraak. Indien de informatie 

op de losafspraak wijzigt, zal de verkoper, Aurubis Beerse onmiddellijk verwittigen (receptie@aurubis.com)  

 Indien geen akkoord over de inhoud bereikt wordt, zal een herlaadkost van 250€ aangerekend worden  

 PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) voor chauffeurs: 

o Elke chauffeur is verplicht om in onderstaande uitrusting de terreinen van Aurubis Beerse te 

betreden: 

  : veiligheidshelm + veiligheidsbril 

 : fluo vest 

 : gesloten schoenen 
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Leveringsvoorwaarden 

 

o Wij adviseren het dragen van: 

  : lange broek en lange mouwen 

o Chauffeurs dienen zich volledig uitgerust aan te melden aan onze loketten. 

o  

Openingstijden 

 Leveringen geschieden tussen 06:00u en 17:00u. De laatste werkdag van de maand tot 15.00u 

 Vrachtwagens met meerdere loten melden zich verplicht tussen 06:00u en 15:00u. De laatste werkdag van 

de maand tot 12:00u 

Niet-conformiteit 

 Elke afwijking op bovenvermelde instructie wordt beschouwd als een niet-conformiteit 

 Elke niet-conformiteit kan resulteren in wachttijden voor de transporteur, die niet ten laste van Aurubis Beerse 

kunnen gelegd worden 

 Bij een niet-conformiteit van de belading, zal bij aanvang van het lossen een operations fee van 200€ per 

begonnen uur gehanteerd worden  

    

 Bij een niet-conformiteit van de verpakking, zal per verpakking een fee van 150€ aangerekend worden voor 

behandeling en verwijdering 
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LOSREFERENTIE 


