
   

  
Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland van toepassing, gedeponeerd onder nummer 21/2019 bij de 
griffie van de Rechtbank te Amsterdam, onder uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde (inkoop-) voorwaarden. 
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Bestelformulier modelruit nr. 51 

 
(Modelaanzicht is buitenzijde) 
 

Maatvoering modelruit 
Maatvoering opgeven in glasmaten en in millimeters 
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Bedrijfsnaam  

Adres  

Postcode / Plaats  

 

Besteldatum  Referentie  
 

Datum gereed  Besteld door  Telnr  

(Aanvinken welke van toepassing is.)x 

 Afhalen Afleveradres  

 Afhalen op vaste bok (in 
overleg) 

 

 Bezorgen op routedag  

 

  



 

  
Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van GBO van toepassing, gedeponeerd onder nummer 117/2012 bij de griffie van de Rechtbank 
te Amsterdam, onder uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde (inkoop-) voorwaarden. 

Malvoorwaarden 

 
Bij voorkeur dienen mallen besteld te worden met een dxf bestand of volgens de hiervoor vermelde 
modeltekeningen. Indien dit niet gaat verzoeken wij u uw bestelling van een gedetailleerde tekening te 
voorzien. In uiterste noodzaak kunt u een mal op glasmaat inzenden. Bij zeer veel modellen komt nog 
gedeeltelijk handwerk om de hoek kijken en wordt de door u toegezonden mal gebruikt om de 
definitieve ruit te maken. U zult begrijpen dat daardoor de kwaliteit van het eindproduct mede 
afhankelijk is van de kwaliteit van de aangeleverde mal. Om ergernis na aflevering en/of problemen 
tijdens productie te voorkomen zijn wij helaas genoodzaakt zeer strikte voorwaarden voor acceptatie 
van glasmallen te hanteren. Wanneer volgens mal gefabriceerd wordt, gelden per mal de toeslagen 
die u in het desbetreffende hoofdstuk aantreft. Wij vragen u daarom de volgende punten in acht te 
nemen: 
 
Indien een mal wordt ingezonden, dienen er verschillende aanwijzingen op de mal aangegeven 
te worden, zoals: 
 klantnaam en klantnummer; 
 samenstelling van de te produceren eenheid; 
 er dient te worden aangegeven, welke zijde de “buitenzijde” is; 
 zo nodig een referentie. 
 
Aandachtspunten voor de aangeleverde mallen: 
 De mallen dienen een vlak oppervlak te hebben; 
 Mallen moeten uitgevoerd worden in een onbreekbaar, onvervormbaar en stijf materiaal, zoals 

triplex, hardboard e.d.; 
 Het materiaal dient ongevoelig te zijn voor krimpen en uitzetten als gevolg van atmosferische 

omstandigheden; 
 Dus geen mallen van papier (!!), aangezien deze te kwetsbaar zijn tijdens het gebruik in de 

productie; 
 De gehele mal moet “precies” de omtrek van de te leveren eenheid aangeven; 
 Aanduidingen zoals: rondom een x-tal mm (of cm) ‘toevoegen’ of ‘aftrekken’ zijn niet toegestaan; 
 De mallen dienen vergezeld te gaan van een schriftelijke bestelling, waarbij vermeld moet worden: 

datum en referentie van bestelling en aanleverdag mallen (rechtstreeks of met onze chauffeur 
mee); 

 De maximale malafmetingen: 3100 mm x 1500 mm. Indien de mallen groter zijn, dient u ze in twee 
delen aan te leveren; 

 De afmetingen van de mal zullen beslissend zijn in geval van een onverhoopt verschil met de 
theoretisch opgegeven, bepaalde of bevestigde specificatie; 

 
De mallen worden beschouwd als eigendom van Stolker Glas Harmelen B.V. of Stolker Glas Ede B.V. 
en worden in principe drie maanden na factuurdatum vernietigd. 

 
Alleen als u zich aan bovenstaande voorwaarden houdt, kunnen wij u een efficiënte en snelle 
afwikkeling garanderen. Wij behouden ons het recht voor om mallen die niet aan bovengenoemde 
voorwaarden voldoen te weigeren. 
 


