
 
 

 
 
Voor een correcte orderverwerking en goede samenwerking willen wij u graag attent maken op onze 
leveringsvoorwaarden, zoals hieronder weergegeven:  
 
1. Orders dienen per kleur/bewerking apart aangeleverd te worden en voorzien te zijn van de juiste 
aanleverdocumenten. Dit zoals vermeld in onze aanleverprocedure.  

2. Op al onze werken zijn de algemene leverings- garantie- en betalingsvoorwaarden van de ION van 
toepassing. Zie ook: http://vereniging-ion.nl/ion-voorwaarden.  

3. Wij voeren geen volwaardige ingangscontrole uit op door u aangeleverde materialen. Uiteraard 
beoordelen wij de globale staat van de goederen. Na een mogelijke constatering van beschadiging of 
afwijkingen ten opzichte van uw opdrachtbon nemen wij contact met u op om de gewenste 
maatregelen met u af te stemmen. De aansprakelijkheid van de coater voor aangeleverd materiaal is 
ook uitvoerig beschreven in de notitie hierover van de ION.  
4. Alle producten moeten voorzien zijn van voldoende ophanggaten, welke voldoende groot moeten 
zijn naar dikte van het materiaal. Conform NEN1090-2 mogen wij alleen na uw schriftelijke 
toestemming gaten aanbrengen in uw constructiedelen. Het niet aanwezig zijn van ophanggaten c.q. 
voldoende ophanggaten brengt de doorlooptijd van uw order in gevaar.  

5. Indien afdoppen of afplakken is gewenst, dient u dit duidelijk aan te geven. Berekening zal 
geschieden op basis van nacalculatie.  

6. Prijzen gelden voor partij in één kleur en bewerking, tenzij anders aangegeven.  

7. Prijzen gelden voor aanlevering in één partij, tenzij anders is aangegeven.  

8. Prijzen zijn exclusief BTW.  

9. Prijzen zijn af fabriek.  

10. Levertijd in overleg.  

11. Betaling 30 dagen netto.  

12. De indicatieprijslijst is niet bindend  

13. Laagdikte rapport à € 25,00 per opdracht/order.  

14. Indien u een garantieverklaring wenst, zal dit vóór het verstrekken van de opdracht moeten 
worden aangegeven, waardoor een specifieke verklaring voor de afgesproken behandeling kan 
worden opgesteld en waarbij ook het toepassingsgebied van het materiaal is aangegeven en 
eventuele specifieke kwaliteitsmetingen worden vastgelegd. Gezien deze extra werkzaamheden 
zullen hiervoor extra kosten worden berekend van minimaal € 50,00 per garantieverklaring. 

15. Afmetingen lijn 1: 7000mm x 600mm x 2000mm, maximaal 500 kg per traverse.  

16. Afmetingen lijn 2: 12000mm x 2750mm x 2750mm, maximaal 1000 kg per meter.  

17. Als standaard verpakking leveren wij uw materialen retour op een pallet met band omsnoerd of 
ingewikkeld in folie à 3% van het orderbedrag. Indien nodig sealen wij uw producten in.  
 
Verder willen wij nog graag de volgende zaken onder uw aandacht brengen:  
• Wij adviseren voor buitentoepassing van staal als basis thermisch verzinken of schooperen, als 
afwerking een 2-laags poedercoatsysteem.  
• Voor buitentoepassing van aluminium adviseren wij een 2-laags poedercoatsysteem.  
• Thermisch verzinken, indien door ons verzorgd, zal plaatsvinden volgens NEN 1461 en NEN 14713. 
Uw materiaal dient hiervoor ook geschikt te zijn.  
• Het coating gereed maken (flexen) van verzinkt materiaal moet door de verzinkerij worden 
uitgevoerd en wordt derhalve niet door Hessels Coating uitgevoerd.  
• De coating op de thermische zinklaag zal plaatsvinden volgens NEN 15773 en NEN 13438.  
  



 
 

 
 
 
• Zoals in de norm is weergegeven kan alleen een goede coating worden verkregen indien het 
uitgangsmateriaal aan bepaalde samenstelling voldoet. Zo is het juiste Si & P gehalte van belang en 
zal het materiaal vrij moeten zijn van onregelmatigheden als dubbelingen, lasspetters, slakken en 
oxiden en ontdaan moeten zijn van verf, lak of stickers en een minimum afronding moeten hebben 
van 1mm.  
• Bij een 1-laags systeem zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele uitgassingsproblemen. 
 
Ons totale orderverloop is gebonden aan een minimum aantal handelingen, daarom zijn wij 
genoodzaakt om een minimum orderbedrag per kleur en bewerking/order te hanteren:  
 
Algemeen      : Orderbedrag per kleur en per bewerking 
Minimale oppervlakte per stuk    : 0,1 m² 
Minimale omtrek per stuk    : 200 mm 
Instelkosten 1-laags     : € 60,00  

+ minimale ordergrootte   : 3m² per kleur/per order  
Instelkosten 2-laags     : € 80,00  

+ minimale ordergrootte   : 3m² per kleur/per order  
Minimale orderkosten stralen, scooperen 2-Laags : € 215,00  
 
 
Voor onderstaande niet-standaard Ral kleuren hanteren wij een toeslag van 10%:  
1003 1012 1027 2002 2010 3002  
1004 1016 1032 2003 2011 3003  
1005 1018 1033 2004 2012 3004  
1006 1021 2008 3000 3020  
1007 1023 2009 3001  
 
Voor onderstaande metallic kleuren hanteren wij een toeslag van 15%:  
1035 3033 6035 8029 9023  
1036 4011 6036 9006  
2013 4012 7048 9007  
3032 5025 9022  
 
Voor mat poeders hanteren wij een toeslag van 10%.  
 
Voor fijn structuur mat poeders hanteren wij een toeslag van 15%.  
 
Specials op basis van nacalculatie.  
 
Indien u nog vragen heeft kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. 
 
Arjen Hessels  
Hessels Coatings BV 
 

 


