
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN SONOMURO –  

Verzendmethodes en te volgen proces  
• Alle SONOMURO leveringen zijn standaard uitgevoerd per oplegger met dekzeil / camion met of zonder 

laadklep (leveringen aan particulieren) – Lengte 15m/11,64m, Breedte 2,40m/2,55m, hoogte 3,70 m/4,05m  
afhankelijk van de toegankelijkheid van de plaats van levering en het aantal te leveren paletten. 
Een vrije doorgang van 4m breed en 4m hoog is noodzakelijk.  

• De ontvanger dient er zich van te vergewissen dat er geen bruggen of andere beperkingen zijn m.b.t. tot  
maximum toegelaten gewicht/hoogte in de straat of omgeving waar de vrachtwagen dient te passeren. 

• Particulieren : levering tot aan de eigendomsgrens en mogelijkheid om met een transpallet over de grond te 
rijden 

• Indien levering met een laadklep en indien van toepassing, stemt u ermee in om de palen te helpen lossen. 

• Voor leveringen met een kleinere vrachtwagen/camionette of met een vrachtwagen met kooiaap kan een 
supplement van 450 € aangerekend worden – gelieve ons hiervoor te raadplegen. 

• Leveringen geschieden enkel tijdens weekdagen, niet tijdens het weekend noch op feestdagen. 

• Onmiddellijk bij ontvangst van de goederen dient u de staat van de geleverde goederen - zowel aan buiten- 
en binnenzijde van het betreffende pakket - te controleren. 
Let op: bij beschadiging of ontbrekende onderdelen dient u dit op de CMR te noteren (bijv. beschadigd 
onderde(e)l(en) / ontbrekend onderde(e)l(en) /...) 
Indien geen reserves gemaakt worden op de CMR, gaan wij ervan uit dat de goederen in perfecte staat 
afgeleverd zijn en kunnen wij nadien geen klachten meer aanvaarden. 
 

Ik verklaar bovenvermelde algemene leveringsvoorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben en 

bevestig hierbij dat 

☐ dat ik een professioneel ben en over het nodige materiaal beschik om een vrachtwagen te lossen 

☐ dat een oplegger 15m vrije doorgang heeft in de straat/omliggende straten en vrij tot aan mijn eigendom kan leveren 

☐ dat het mogelijk is om met een transpallet te rijden op de ondergrond aan mijn eigendom 

☐ ik zal helpen - indien van toepassing - om de palen te lossen bij levering met laadklep 

☐ een vrachtwagen + 3,5 T geen vrije doorgang heeft in de straat en dat bijgevolg een kleine vrachtwagen/camionette  

     nodig is. Omschrijf de hindernissen 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ Indien een kleinere vrachtwagen of vrachtwagen met kooiaap nodig zijn aanvaard ik om een supplement van 450 € te  

     betalen.  

Gelieve de offerte en dit document terug te sturen met 
de vermelding ‘akkoord voor bestelling’ en datum + 
handtekening  

 

 

 Camion débâchable 15m long/ 2,40m large / 3,70 m haut

Porteur 11,64m Long / 2,55m large / 4,05m haut 
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