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Fabiton BV
Morseweg 13
8912 BG Leeuwarden

+31 (0)58 800 1980

info@fabiton.nl

www.fabiton.nl

Voorwoord
Met gepaste trots presenteren wij u in deze brochure het programma van Fabiton op het gebied van
mesttechniek. De sector ontwikkelt zich snel en het is dan ook elk jaar weer een prachtige uitdaging
een gebalanceerd aanbod te presenteren, met oplossingen voor hedendaagse vraagstukken.
Fabiton is dé leverancier op het gebied van mesttechniek en (afval)water.
Onze jarenlange kennis en ervaring in de mesttechniek zorgen voor een stevige verankering in
de branche. Fabiton is importeur van een aantal topmerken op het gebied van pompen, mixers
en scheiders. Uw keus voor Fabiton is er een voor kwaliteit! Zo staan de mixers van SUMA zeer
hoog aangeschreven, voldoen deze aan de

hoogste kwaliteitseisen en worden ze daarom

wereldwijd verkocht. De innovatieve UTS mestscheiders zijn zeer betrouwbaar. Vooruitstrevend op
scheidergebied én krijgen lovende kritieken.
Naast de verschillende kwaliteitsproducten in ons programma voorzien wij u met onze kennis
en ervaring graag van advies bij uw specifieke situatie. Zo ondersteunen wij u als het gaat om de
juiste keuze voor bijvoorbeeld een mixer, scheider of pomp maar kunnen wij ook meedenken bij de
ontwikkeling van uw kelderplan of mestopslag.
Kijkt u voor meer informatie en voorbeelden van gerealiseerde projecten op onze website
www.fabiton.nl. Heeft u interesse, vragen of opmerkingen? Wij horen het graag, het team van
Fabiton staat voor u klaar.

Roelof Terluin
Verkoop en advies

Erik Jan Wijnstra
Verkoop, advies en directie

r.terluin@fabiton.nl

e.wijnstra@fabiton.nl

06 160 674 23

06 502 160 03

Allard Visser
Verkoop en advies

Bate Kleiterp
Verkoop, advies en coördinatie

a.visser@fabiton.nl

b.kleiterp@fabiton.nl

06 499 590 55

06 171 131 35
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Fabiton, een gevestigde naam
Fabiton is een gevestigde naam als producent, leverancier

Onze doelstelling

en bouwer van prefab bouwsystemen, mesttechniek en

Per werk en situatie afhankelijk, de meest optimale

pomptechniek. Al meer dan een kwart eeuw voorziet

oplossing aanreiken voor bouw-, mest- en afvalwater-

Fabiton haar klanten in de bouw, landbouw en industrie

vraagstukken.

van duurzame oplossingen ten aanzien van prefab bouwen,

aanpak en het aanreiken van een oplossing die de klant

(afval-)waterbehandeling en mestverwerking (organische

past! Kortom, het werk van opdrachtgevers makkelijker

en industriële vloeistoffen).

maken, zorgdragen voor tevreden klanten en een solide

Fabiton

streeft

naar

een

praktische

eindresultaat.

Mest en Afvalwater (Agro en Pomptechniek)
Met 30 jaar ervaring in de mest-, pomp- en watertechniek

Specificaties

biedt Fabiton tevens duurzame oplossingen voor de

Alle

verwerking en opslag van mest en afvalwater. Wij koppelen

nauwkeurig mogelijk opgesteld, echter niet bindend.

uitstekende service aan een kwalitatief sterk en betrouwbaar

Wijzigingen zijn mogelijk, ook zonder voorafgaande

assortiment. Ons bedrijf importeert en distribueert o.a.

kennisgeving.

vermelde info en technische gegevens zijn zo

mixers, versnijders, shredders, scheiders, instrooisystemen
en pompen.

Retourneren goederen
Retourzendingen

die

niet

zijn

voorzien

van

een

Prefab Bouwsystemen

retournummer, verstrekt door Fabiton B.V. worden niet

Fabiton is o.a. specialist in prefab bouw- en opslagsystemen,

geaccepteerd. In uitzonderlijke gevallen en alleen na

met een focus op volumebouw (onder- en/of bovengrondse

uitdrukkelijk goedkeuring van Fabiton B.V. kunnen goederen

opslagsystemen: civiele en industriële tanks, mestsilo’s,

mits onbeschadigd en in de originele verpakking binnen 14

buffersystemen, kelders, putten en casco’s) en vloeistof-

dagen worden geretourneerd. Voor het retour zenden van

dichte voorzieningen (was- en tankplaatsen, slibbuffers,

goederen geldt een goedkeurings-en verzendprocedure.

afscheiders). Naast prefab beton bieden wij de mogelijkheid

Een verzoek tot behandeling van een retourname van

van in het werk gestort. Fabiton is leverancier van kwalitatief

goederen kunt u schriftelijk of per e-mail, voorzien

hoogwaardige producten en biedt u de mogelijkheid van

van de originele pakbon of factuur indienen bij onze

realisatie met eigen bouwteams.

verkoopafdeling.

Van producten tot en met realisatie, service en
onderhoud

Contactgegevens

Door de combinatie van disciplines zijn wij in staat

Morseweg 13

een totaaloplossing te bieden. Van planopzet tot en

8912 BG Leeuwarden

Fabiton BV

met uitvoering en realisatie, van producten tot en met
ondersteuning bij complexe, innovatieve vraagstukken ten

+31 (0) 58 800 1980		

aanzien van afvalwaterbehandeling en mestverwerking

info@fabiton.nl

(organische en industriële vloeistoffen), van reparatie tot

www.fabiton.nl

en met service en onderhoud, klanten kunnen rekenen

KVK 01105014					

op deskundig advies en krachtige ondersteuning. We zijn
actief in de sectoren bouw, gww, infra, civiel, landbouw en

IBAN NL73RABO0305124269

industrie.

BIC RABONL2U
BTW NL813512700B01			

Kwaliteit
Onze producten, ervaring en aanpak bieden u kwaliteit in
alle opzichten. Wij zijn in staat alternatieven aan te dragen
als het gaat om ontwerp, producten en/of uitvoermethodes,
met het oog op kwaliteit, functionaliteit, kostenbeheersing
en het verkrijgen van een beter eindresultaat.

fabiton.nl
wijzigingen voorbehouden
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1. SUMA MESTMIXERS
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Z3 met een buis tot 6 meter. De mestmixer is in RVS uitvoering mogelijk (op aanvraag).
Gegalvaniseerde constructie is standaard.		

1. SUMA MESTMIXERS

Tractor Mestmixer Z3
Prijs op aanvraag

ZH3 HY complete buis
Lengte

3,50 m
4,00 m
4,50 m
5,00 m

Optioneel:

5,50 m

- Omkeerkast (direct meegeleverd prijs op aanvraag )

6,00 m

- RVS uitvoering (prijs op aanvraag)

Onderhoud
Dankzij ons modulaire ontwerp is een gemakkelijke toegang tot alle componenten
mogelijk. Het lagerhuis (zie afbeelding) van een SUMA mixer zit onder in de mixer.
Hierdoor worden de stuwkrachten van het mixen niet door de gehele mixerbuis
getransporteerd. Het lagerhuis is eenvoudig te repareren; bij eventuele slijtage hoeft
dus niet de gehele mixerbuis te worden vervangen, maar alleen dit onderdeel. Dit
levert een aanzienlijke besparing op.

ZH3 HY met propellor en frame
Onze SUMA mixer Z3 wordt gekenmerkt door gebruiksgemak. Hoge capaciteit door propellers tot 66 centimeter. Dankzij
de unieke lagering is ook tijdelijk werken op 1000 omwentelingen per minuut mogelijk. Door de unieke bouw is onderhoud
eenvoudig uit te voeren.
Prijs op aanvraag

Lengte

4,00 m
4,50 m
5,00 m
5,50 m
6,00 m

Technische gegevens
• Buis ø 100,0 x 3.0 mm, gegalvaniseerd (tot 5,5 meter) of 		
buis ø 101,6 x 4 mm (6 meter)
• As dikte 50 mm
• Buislengte van 3,5 – 6,00 meter
• Levenslange smering door oliebad
• Afdichting door keerringen, optionele mechanische 		
afdichting met SiC/SiC-vlakken
• Zwaar propellerframe (54x54, 60x60,70x70 cm)

Optioneel:

• Propeller tot 66 cm mogelijk

- Tractor mixer kan omgebouwd worden
naar elektrische mixer

fabiton.nl
wijzigingen voorbehouden
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Onze SUMA mixer Z3 is voorzien van een robuuste driepuntsbok die achter de bok scharniert. De zwenkhoek is
standaard instelbaar door middel van een ketting.
Prijs op aanvraag

1. SUMA MESTMIXERS

Complete mixer (Z3) met robuuste driepuntsbok

Lengte

4,00 m
4,50 m
5,00 m
5,50 m
6,00 m

Technische gegevens
• Buis ø 100,0 x 3.0 mm, gegalvaniseerd (tot 5,5 meter) of 		
buis ø 101,6 x 4 mm (6 meter)
• Buislengte van 3,5 – 6,00 meter
• Levenslange smering door oliebad
• Afdichting door keerringen, optionele mechanische
afdichting met SiC/SiC-vlakken
• Zwaar propellerframe (54x54, 60x60,70x70 cm)
• Propeller tot 66 cm mogelijk
• Robuuste driepuntsbok met ketting

Complete mixer (Z3) met robuuste driepuntsbok en spindel
Onze SUMA mixer Z3 is voorzien van een robuuste driepuntsbok. De zwenkhoek is standaard instelbaar door
middel van een spindel. Door deze modificatie is de mixer gemakkelijker te manoeuvreren in kleine ruimtes.
Prijs op aanvraag
Lengte

4,00 m
4,50 m
5,00 m
5,50 m
6,00 m

fabiton.nl
wijzigingen voorbehouden
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1. SUMA MESTMIXERS

Tractor Mestmixer ZH4

Technische specificatie
• Geschikt voor tractors vanaf 72 tot 130 kW
• Buis ø 121.0 x 4.0 mm, gegalvaniseerd
• Buislengte 5.0 / 6.0 / 7.0 m
• Propeller ø 560 – 660 mm
• Hydraulisch bedienbaar
• As dikte 50 mm
• Prijs op aanvraag

Tractor Mestmixer ZH5

Technische specificatie
• Geschikt voor tractors vanaf 100 tot 160 kW
• Buis ø 159.0 x 6.3 mm, gegalvaniseerd
• Buislengte 6.0 / 7.0 / 8.0 m
• Propeller ø 620 – 700 mm
• Hydraulisch bedienbaar
• As dikte 70 mm
• Prijs op aanvraag

fabiton.nl
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1. SUMA MESTMIXERS

Tractor Mestmixer ZH6

Technische specificatie
• Geschikt voor tractor vanaf 160 kW
• Buis ø 194.0 x 6.3 mm gegalvaniseerd
• Buislengte 7.5 / 9.0 m
• Propeller ø 700 – 850 mm
• Hydraulisch bedienbaar
• As dikte 70 mm
• Prijs op aanvraag

fabiton.nl
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1. SUMA MESTMIXERS

Electrische mixer MZR
Lengte

11 kW

15 kW

18,5 kW

4,00 m
4,50 m
5,00 m
5,50 m
6,00 m
Prijs op aanvraag

Onderhoud
Dankzij ons modulaire ontwerp is een gemakkelijke toegang

Technische gegevens

tot alle componenten mogelijk. Het lagerhuis (zie afbeelding

• Grote propeller mogelijk tot 660 mm

hieronder) van een SUMA mixer zit onder in de mixer. Hierdoor

• As dikte 50 mm

worden de stuwkrachten van het mixen niet door de gehele

• Bij aandrijving met tractor dezelfde capaciteit als gewone

mixerbuis getransporteerd. Het lagerhuis is eenvoudig te

tractor mixer (motor wordt automatisch uitgeschakeld)

repareren; bij eventuele slijtage hoeft dus niet de gehele
mixerbuis te worden vervangen, maar alleen dit onderdeel. Dit
levert een aanzienlijke besparing op.

• Tandwielkast, hierdoor geen problemen met V- snaren
• 2 Draairichtingen
• PTC wikkeling in de motor (extra bescherming tegen 		
overbelasting)

Optioneel:
•

fabiton.nl
wijzigingen voorbehouden

Robuuste driepuntsblok
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Onze SUMA mixer MZR 3 is voorzien van een robuuste driepuntsbok die scharniert op 2 meter achter de bok.
De zwenkhoek is standaard instelbaar d.m.v. een spindel. Door deze aanpassing is de mixer gemakkelijker te
manoeuvreren in kleine ruimtes.

1. SUMA MESTMIXERS

MZR met driepuntsblok

Prijs op aanvraag

Lengte

11 kW

15 kW

18,5 kW

4,00 m
4,50 m
5,00 m
5,50 m
6,00 m

Technische gegevens
• Buis ø 100,0 x 3.0 mm, gegalvaniseerd (tot 5,5 meter) of 		
buis ø 101,6 x 4 mm (6 meter)
• Buislengte van 3,5 – 6,00 meter
• Levenslange smering door oliebad
• Afdichting door keerringen, optionele mechanische
afdichting met SiC/SiC-vlakken
• Propellerframe (54x54, 60x60,70x70 cm)
• Zwaar propellerframe
• Propeller tot 66 cm mogelijk
• Robuuste driepuntsbok met ketting

fabiton.nl
wijzigingen voorbehouden
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MZ3 DDW 2,5 meter

Inclusief:
•

Montage Steun

Technische gegevens

•

Muurdoorvoer rubber (afsluit rubber)

• Buis ø 100,0 x 3.0 mm, gegalvaniseerd

Optioneel:
- Oliepotje
Prijs op aanvraag

1. SUMA MESTMIXERS

Door de wandmixers / Silomixers

• Buislengte 2,5 meter
• Levenslange smering door oliebad
• Afdichting door keerringen, optionele mechanische
afdichting met SiC/SiC-vlakken
• Propeller 660 mm

Optioneel:
•

Mixer kan omgebouwd worden naar elektrisch

MZ3 DDW 3 meter
Technische gegevens
• Buis ø 100,0 x 3.0 mm, gegalvaniseerd.
• Buislengte 3 meter
• Levenslange smering door oliebad
• Afdichting door keerringen, optionele mechanische
afdichting met SiC/SiC-vlakken
• Propeller 660 mm

Optioneel:
•

Mixer kan omgebouwd worden naar elektrisch

Inclusief:
•

Montage Steun

•

Muurdoorvoer rubber (afsluit rubber)

Optioneel:
- Oliepotje
Prijs op aanvraag

fabiton.nl
wijzigingen voorbehouden
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1. SUMA MESTMIXERS

MZ3 DDW 10 meter

Inclusief:
•

Montage Steun

Optioneel:
- Oliepotje
Prijs op aanvraag

Technische gegevens
• Buis ø 100,0 x 3.0 mm, gegalvaniseerd
• Buislengte 10 meter
• Levenslange smering door oliebad
• Afdichting door keerringen, optionele mechanische
afdichting met SiC/SiC-vlakken
• Propeller 660 mm
• Zwaar propellerframe 70x70

Optioneel:
•

fabiton.nl
wijzigingen voorbehouden

Mixer kan omgebouwd worden naar elektrisch
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1. SUMA MESTMIXERS

Dompelmixers
Dompelmixer stationair
Type 2G / 2A

2G 90/380
2G 150/380
2A 135/380 (RVS)
Prijs op aanvraag

Technische gegevens
• Propeller tot 660 mm mogelijk
• Planetaire aandrijving
• Leverbaar in 9 kW, 13,5 kW en 15 kW
• 380 omw/min
• Bevestiging middels verticale geleide frame aan de betonmuur

Optioneel:
- Geleide rail RVS			

• PVC-afdichtingsplaat 30 mm dik (afmetingen 98 x 100 cm)
• Wordt geleverd inclusief 10 meter kabel
• Twee draairichtingen mogelijk
• PTC wikkeling in de motor (extra bescherming voor overbelasting)

Dompelmixer op glijbaan
Type 2G / 2A

2G 150/380
2A 135/380 (RVS)
Prijs op aanvraag

Technische gegevens
• Propeller tot 660 mm mogelijk
• Planetaire aandrijving
• Leverbaar in 13,5 kW en 15 kW
• 380 omw/min
• Met fixeerstang
• Ook leverbaar in RVS
• Wordt geleverd inclusief 10 meter kabel
• Twee draairichtingen mogelijk
• PTC wikkeling in de motor (extra bescherming voor overbelasting)

fabiton.nl
wijzigingen voorbehouden
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1. SUMA MESTMIXERS

Dompelmixers Optimix 2G
Eigenschappen

+
+
+
+
+
+
+

Leverbaar in uitvoering van 3.0 t/m 25 kW
Diverse toerentallen leverbaar
Inzetbaar in o.a. mestsilo’s vergister mestkelders, etc.

+
+
+

Twee draairichtingen

Olie gevulde planetaire tandwielkast
Standaard geleverd met 10 meter kabel
Aansturing door schakelkast met soft starters,
programmaklok en thermische beveiliging

Motoren uitgevoerd met PTC wikkeling

Prijzen mixers: op aanvraag

Diverse montagesystemen leverbaar
Diverse Ø propeller mogelijkheden

Optimix 2G
•

Vermogen 4 tot 15 kW

•

Vermogen 15 kW

•

Propeller Ø 580 - 8000 mm

•

Propeller Ø 850 mm

•

Mast en bediening RVS

•

Mast en bediening RVS

Optimix 2A 3/4 kW

Optimix 2G 90-75

Optimix 2G 150-275

Optimix 2A

•

Vermogen 3,0 / 4,0 kW

•

Vermogen 4,0 / 9,0 / 13,5 kW

•

Propeller Ø 380 / 310 MM

•

Propeller Ø 580 - 800 mm

•

Mast en bediening RVS

•

Mast en bediening RVS

Optimix 2G 3/4 kW

Optimix 3G

•

Vermogen 5,5 / 9 kW

•

Vermogen 3 / 4 kW

•

Vermogen 25 kW

•

Propeller Ø 1400 mm

•

Propeller Ø 380 / 310 mm

•

Propeller Ø 900 mm

•

Mast en bediening RVS

•

Mast en bediening RVS

•

Mast en bediening RVS

fabiton.nl
wijzigingen voorbehouden
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1. SUMA MESTMIXERS

Onderdelen en toebehoren mixers
Propellers
Type

D/Z 480
D/Z 560
D/Z 660
D = Duwende propeller
Z = Zuigende propeller
Andere typen propellers op aanvraag
Prijs op aanvraag

Onderdelen
Opties

Omkeerkast Z3/Z4
Aftakas met breekbout (afb.1)
Muurraam 70 x 70
Glijbaan 4 mtr.
Glijbaan 5 mtr.
Glijbaan 6 mtr.
Propellerframe 70x70
Uitschuifbare bevestigingskokerbalk
Bevestigingsbeugel op glijbaan
Klem mixerbuis Ø 100 (afb. 2)
Klem met hijsoog Ø 100 (afb. 3)
Propellerframe 70x70 passend voor propeller Ø560 (afb. 4)
Propellerraam ondersteuning (afb. 5)
Prijs op aanvraag

Afb. 1

Afb. 2

fabiton.nl
wijzigingen voorbehouden

Afb. 3

Afb. 4

Afb. 5
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1. SUMA MESTMIXERS

2
UTS
SCHEIDER
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2. UTS SCHEIDER

Mestscheider FSP Vast / vloeistof Scheiding
Vertrouw op onze jarenlange ervaring, kwaliteit en langdurige efficiëntie

Breed scala aan mogelijkheden
Schroefscheider voor een daadwerkelijke scheiding tussen vezelige suspensies en slib, zoals drijfmest en vloeibare mest. Maar de scheider
is ook toepasbaar bij: Digestaat, afval van slachthuizen, uitval en afvalwater uit pulp en de papierindustrie.

Lage operationele kosten als gevolg van hoge prestaties, tegenover lage slijtagekosten
De hoogste kwaliteitsnormen, innovatieve technische oplossingen en moderne productiemethoden garanderen een lange levensduur.
Door de hoge betrouwbaarheid en efficiëntie, lage onderhoudskosten en voordelige onderdelen zullen de operationele kosten laag zijn.

Diverse modellen voor iedere oplossing
Er zijn diverse scheider modellen, gebaseerd op verschillende soorten toepassingen: FSP A met rvs stalen behuizingen voor de industriële
toepassingen en de FSP B gietijzer (modulaire) behuizingen voor agrarische toepassingen.

fabiton.nl
wijzigingen voorbehouden
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Verdeling in filter en drukzone

2. UTS SCHEIDER

Technische vernieuwing

Maximaliseren van de capaciteit, het minimaliseren van slijtage van de vijzel en voorkoming van schade
aan filters. De filters worden gescheiden door een tussenliggende massieve slijtage ring gemaakt van
hard kunststof. Door deze innovatieve massieve tussenring, resulteert dit in aanzienlijk minder slijtage
van de vijzel en filters.

De behuizing zorgt voor snelle ontmanteling
De vijzel- en filterbehuizing zijn gemakkelijk te openen door het scharniermechanisme.
Vijzel en filters kunnen worden gedemonteerd zonder verwijderen van de vaste prop.

Vijzelschroef gemaakt van hard metaal met speciale
legering
Dit resulteert in een hoge slijtvastheid. Dubbele helix persvijzel met een dikte van 10
mm over de gehele lengte. Slijtvast gehard metaal zorgt voor volledige bescherming
van het filter en de vijzel zelf.

Openingen voor het onderhoud in het vijzelhuis
De revisie openingen in de inlaat en het vijzelhuis zorgen voor een snelle
toegang voor reiniging, onderhoud en visuele controles.

Het Lagerhuis met glijringlager en vet gesmeerd
Het Lagerhuis met glijringlager en vet gesmeerd. Geen schade aan de tandwielkast door
de druk op de as of door olie lekkage. De vijzel en de tandwielkast worden gelagerd door
een UTS adapter met een hoge kwaliteit lager en seal afdichting.

Fiber snij-inrichting
De Fiber snij-inrichting voorkomt opstoppingsproblemen door vijzelrijke materialen!
•

Verwisselbare slijtplaten en sleufgaten (FSP-A) respectievelijk snij inrichting (FSP-B) in de inlaat behuizing.

•

De verwisselbare fiberring met snij-inrichting direct aan de voorkant, zorgt voor eenvoudige vervanging.

fabiton.nl
wijzigingen voorbehouden
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2. UTS SCHEIDER

Toepassingen

Scheider FSP A
De scheider FSP A is volledig vervaardigd uit roestvrij staal en daardoor uitermate geschikt voor industriële
toepassingen, maar ook voor veeleisende en hoogwaardige agrarische projecten.
Diverse toepassingen:
• Pulp- en papierindustrie, houtverwerkende industrie (Bijv. MDF) ontwatering van pulp, fijne uitval en vezelig slib, het verwijderen van 		
vaste stoffen uit afvalwater en proceswater
• Voedingsmiddelen industrie: scheiding van groenten en fruit residu, ontwatering van puree en brouwsel van distilleerderijen en
brouwerijen
• Vleesverwerkende industrie: scheiding van maag en darm inhoud, de behandeling van afvalwater
• Plastic recycling: scheiding en afval, afkomstig van sorteerders en het schoonmaken van afval- en proceswater

Scheider FSP B
De scheider FSP B heeft de gevestigde en betrouwbare techniek van de FSP A scheider. De kosten zijn
geoptimaliseerd door het gebruik van gegoten componenten en moderne productieprocessen.
De FSP B scheider is uitermate geschikt voor agrarische toepassingen.
Diverse toepassingen:
• Het scheiden van rundvee-, varkens- en pluimveemest
• Het scheiden van digestaat van biogasinstallaties voor de vermindering van het opslagvolume (10-30%)
• De scheider als eerste stap in digestaat zuiveringsinstallaties

Scheider voor boxvulling
UTS heeft verschillende types voor boxvulling. De voordelen van een UTS scheider voor boxvulling:
• Lage kosten voor boxvulling, door middel van strooisel uit dierlijke mest of digestaat
• Geen dure aankoop van stro of zaagsel
• De optimale boxvulling zorgt voor betere comfort voor de koe en verhoogt de melkproductie en levensduur
• De dieren blijven schoner
• Het uitrijden van vloeibare mest wordt efficiënter
• Er wordt een zeer hoge vaste stof bereikt door het ontwerp van deze innovatieve mestscheider. Door een hoge perskracht en het verlagen
van het toerental, krijgt de vijzel een langere levensduur en heeft de scheider op de cruciale delen minder slijtage
• Vaste stof : 30-40 %

fabiton.nl
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2. UTS SCHEIDER

Type FSP A (roestvrij staal 1.4301)*
Machine type

Filterlengte

Vermogen

Max.
koppel

Capaciteit
digestaat /
rundermest

FSP A-52/10

620 mm

5,5 kW

1874 Nm

10 - 25 m3/h

FSP A-52/15

670 mm

7,5 kW

2555 Nm

FSP A-78/10

880 mm

5,5 kW

FSP A-78/15

930 mm

FSP A-104/15

Vaste stof
digestaat/
rundermest

Capaciteit
varkensmest

Vaste stof
varkensmest

22-25 %

18 - 30 m3/h 2

25-35 %

10 - 25 m3/h

22-28 %

18 - 30 m3/h

25-40 %

1874 Nm

15 - 35 m3/h

22-25 %

25 - 45 m3/h

25-35 %

7,5 kW

2555 Nm

15 - 35 m3/h

22-28 %

25 - 45 m3/h

25-40 %

1190 mm

11,0 kW

3747 Nm

25 - 45 m3/h

22-28 %

35 - 60 m3/h

25-40 %

FSP A-52/15 Boxvulling

670 mm

5,5 kW

3279 Nm

5 - 10 m3/h

30-35 %

FSP A-78/15 Boxvulling

930 mm

7,5 kW

3765 Nm

8 - 15 m3/h

33-40 %

Vaste stof
digestaat/
rundermest

Capaciteit
varkensmest

Vaste stof
varkensmest

Type FSP B (gegoten componenten GGG40)
Machine type

Filterlengte

Vermogen

Max.
koppel

Capaciteit
digestaat /
rundermest

FSP B-52/10

620 mm

5,5 kW

1874 Nm

10 - 25 m3/h

22-25 %

18 - 30 m3/h

25-35 %

FSP B-52/15

670 mm

7,5 kW

2555 Nm

10 - 25 m3/h

22-28 %

18 - 30 m3/h

25-40 %

FSP B-78/10

880 mm

5,5 kW

1874 Nm

15 - 35 m3/h

22-25 %

25 - 45 m3/h

25-35 %

FSP B-78/15

930 mm

7,5 kW

2555 Nm

15 - 35 m3/h

22-28 %

25 - 45 m3/h

25-40 %

FSP B-52/15 Boxvulling

670 mm

5,5 kW

3279 Nm

5 - 10 m3/h

30-35 %

FSP B-78/15 Boxvulling

930 mm

7,5 kW

3765 Nm

8 - 15 m3/h

33-40 %

*alle FSP A/B met snij-inrichting

Laat ons een passende aanbieding voor u maken
Wij maken graag een passende aanbieding voor u. Tevens bieden wij technische ondersteuning en komen wij graag bij u op
locatie langs om een demonstratie te geven en uw specifieke situatie te bekijken.
Wij kijken naar de structuur in de mest en de opslag van de dunne fractie. Daarnaast kijken wij naar de investeringskosten, het
terugverdienmodel, energiekosten en de totale operationele kosten. Op uw verzoek kunnen wij een totaaloplossing leveren van
mestopslag, pompen, mixers, instrooiers en mestscheiders.
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2. UTS SCHEIDER

Fosfaatscheiders
Droge stof 35%
Fosfaatreductie van
30 tot 40%

Behaalde resultaten fosfaatscheiden (rendement)
Klant 1
Massa

DS

Org. Stof

Nto t

N-NH4

P2O5

K2O

MgO

Na20

53%

58%

26%

19%

46%

14%

42%

15%

DS

Org. Stof

Nto t

N-NH4

P2O5

K2O

MgO

Na20

52%

58%

23%

18%

47%

14%

35%

11%

Klant 2
Massa

fabiton.nl
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2. UTS SCHEIDER

NRS compact
Drijfmest bewerkingssysteem
Uitvoering
•
•
•
		
•

Voedingspomp en filtraatpomp
Polymeervoorbereiding en doseerstation voor intensieve menging
‘Eisen (III)’-doseereenheid met mengcycloon voor optionele vlokvorming en optimalisatie van
fosfaatscheiding
Aanbouwmogelijkheid voor transportband of vijzel

Van een nood een deugd maken
Boeren hebben met name de uitdaging om oplossingen te vinden voor de reductie van mestoverschotten, dit omdat de toepassing
van mest aanzienlijk is verminderd. Als gevolg hiervan zijn de verkoopprijzen voor overtollige mest aanzienlijk gestegen.
Vanaf 2015 verdiepen wij ons in de verwerking van mest- en voedingsstoffen. Sindsdien hebben we geïnvesteerd in de
ontwikkeling van een volledig automatisch ‘all-in’ systeem voor mechanische en kosteneffectieve scheiding van vaste stoffen en
voedingsstoffen van varkensmest en digestaat.

Hoge doorvoer, flexibel gebruik
De UTS -drijfmestbehandeling NRS compact is een mobiel systeem. Met een verwerkingscapaciteit van maximaal 4 m3 ruwe mest
(3-8% DS) per uur, kan het worden gebruikt voor stallen tot 20.000 varkens. De volledig automatische besturing zorgt voor een
constante en veilige werking van het systeem. Omdat het NRS compactsysteem in de scheiding hoge depositiewaarden bereikt
(fosfaat> 98%, TS> 80%, oTS> 85%, stikstof> 50%), kan de vloeistoffase verder worden verwerkt dankzij het geminimaliseerde
vaste-stofgehalte en de lage viscositeit (bijv. NH3 -strippen of UF / UO).

De voordelen

+
+
+
+
+

Scheiden in vaste en vloeibare fase wordt uitgevoerd volgens de vereisten (de gewijzigde DüV)
De uit ruwe mest of digestaat gescheiden vaste stof (TS > 25 %) is bijzonder voedingsrijk
Optimaal benutting als energiedrager in biogasinstallaties of als natuurlijke meststof in gebieden met een
lage mestopbrengst
Verdere droging en thermische exploitatie is mogelijk
Zeer laag energieverbruik (totaalsysteem ca. 6 kWel), geluidsniveau (<60 dB), onderhoud en een zeer lange levensduur 		
dankzij de hoogste productkwaliteit
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3. POMPEN

Veneroni
LVE: Elektrische verticale pomp
Type pomp

kW

Lengte

Putdiepte

Cap. In l/m

LVE 100

4

2,5

1,8 / 2,3

1500

4” aansluiting

4

3

2,3 / 2,8

1500

5,5

2,5

1,8 / 2,3

2400

5,5

3

2,3 / 2,8

2400

LVE 120

7,5

2,5

1,8 / 2,3

3300

5” aansluiting

7,5

3

2,3 / 2,8

3300

9,2

2,5

1,8 / 2,3

3300

9,2

3

2,3 / 2,8

3300

11

2,5

1,8 / 2,3

4200

11

3

2,3 / 2,8

4200

15

2,5

1,8 / 2,3

5100

15

3

2,3 / 2,8

5100

18,5

2,5

2,3 / 2,8

5100

LVE 150

18,5

3

2,3 / 2,8

5100

6” aansluiting

22

2,5

1,8 / 2,3

6000

22

3

2,3 / 2,8

6000

30

2,5

1,8 / 2,3

6900

30

3

2,3 / 2,8

6900

Installatie		

Stationair met ophangbeugel

Pomp type		

Centrifugaal met open waaier en snij-inrichting

Transmissie		

Oliebad met mechanische afdichting

Serie-functie		

Afvoerpijp met instelbaar mengmondstuk

Gegalvaniseerde versie

Thermisch verzinkt

			 Prijs op aanvraag

LVEM: Elektrische verticale pomp met mengpropeller

fabiton.nl
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Type pomp

kW

Lengte

Putdiepte

Cap. In l/m

LVEM 120

15

2,5

1,8 / 2,3

4200

5” aansluiting

15

3

2,3 / 2,8

4200

18,5

2,5

1,8 / 2,3

5100

18,5

3

2,3 / 2,8

5100

LVEM 15

22

2,5

1,8 / 2,3

5100

6” aansluiting

22

3

2,3 / 2,8

5100

30

2,5

1,8 / 2,3

6000

30

3

2,3 / 2,8

6000

Installatie		

Stationair met ophangbeugel

Pomp type		

Centrifugaal met open waaier en snij-inrichting

Transmissie		

Oliebad met mechanische afdichting

Serie-functie		

Afvoerpijp met instelbaar mengmondstuk en mengpropellor

Gegalvaniseerde versie

Thermisch verzinkt

Prijs op aanvraag
			 Prijs op aanvraag
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3. POMPEN

LVT: Tractor aangedreven verticale pomp
Type pomp

PTO

Lengte

Putdiepte

Cap. In l/m

LVT 120

540

2,5

1,8 / 2,3

6000

5” aansluiting

540

3

2,3 / 2,8

6000

LVT 150

540

2,5

1,8 / 2,3

8700

6” aansluiting

540

3

2,3 / 2,8

8700

1000

2,5

1,8 / 2,3

9600

1000

3

2,3 / 2,8

9600

LVT 200

1000

2,5

2,3 / 2,8

11400

8” aansluiting

1000

3

2,3 / 2,8

11400

Installatie		

Stationair met ophangbeugel of mobiele optionele trolley

Pomp type		

Centrifugaal met open waaier en snij-inrichting

Transmissie		

Oliebad met mechanische afdichting

Serie-functie		

Afvoerpijp met instelbaar mengmondstuk

Gegalvaniseerde versie

Thermisch verzinkt
Prijs op aanvraag

			

LVTM: Tractor aangedreven verticale pomp met mengpropeller
Type pomp

PTO

Lengte

Putdiepte

Cap. In l/m

LVT 120

540

2,5

1,8 / 2,3

6000

5” aansluiting

540

3

2,3 / 2,8

6000

LVT 150

540

2,5

1,8 / 2,3

8700

6” aansluiting

540

3

2,3 / 2,8

8700

1000

2,5

1,8 / 2,3

9600

1000

3

2,3 / 2,8

9600

Installatie		

Stationair met ophangbeugel of gegalvaniseerde wagen

Pomp type		

Centrifugaal met open waaier en snij-inrichting

Transmissie		

Oliebad met mechanische afdichting

Serie-functie		

Afvoerpijp met instelbaar mengmondstuk, mengpropellor

Gegalvaniseerde versie

Thermisch verzinkt

			

Prijs op aanvraag

Toebehoren Veneroni pomp
Optioneel:
- Gegalvaniseerde wagen
- Ophangbeugel
			
Prijs op aanvraag
fabiton.nl
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3. POMPEN

ATN: Door tractor aangedreven centrifugaalpomp met handmatige rotatie
Model

⌀ Persleiding Frame(mm)
lengtes (m)

Max.
werkdiepte
(m)

Max.
capaciteit
(mc/h)

Max. druk Max.
(m)
gevraagd
kW

ATN 25

250

3-6

3,8

900

6,2

22

ATN 30

300

3-6

3,9

1080

7,5

26

ATN 35

350

3-6

4

1620

7,6

32

ATN 40

400

3-6

4

1800

8,4

39

Voertuig			Tractor
Pomp type		 Centrifugaal
Aandrijving		

Vetgesmeerd met waterdichte bodemsteun

Uitvoering		

Afvoerbuis met handmatige rotatie en hydraulisch heffen
Prijs op aanvraag

			

ATR: Door tractor aangedreven centrifugaalpomp met hydraulische rotatie
Model

⌀ Persleiding
(mm)

Framelengtes (m)

Max.
werkdiepte
(m)

Max.
capaciteit
(mc/h)

Max. druk
(m)

Max.
gevraagd
kW

ATR 25

250

3-6

3,8

900

6,2

22

ATR 30

300

3-6

3,9

1080

7,5

26

ATR 35

350

3-6

4

1620

7,6

32

ATR 40

400

3-6

4

1800

8,4

39

ATR 50

500

4-5

3,4

2700

10,3

71

Voertuig			Tractor
Pomp type		 Centrifugaal
Aandrijving		

Vetgesmeerd met waterdichte bodemsteun

Uitvoering		

Afvoerbuis met hydraulische rotatie en heffen
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3. POMPEN

ATS: Door tractor aangedreven centrifugaalpomp met hydraulische rotatie en
telescopische pijp
Model

⌀ Persleiding
(mm)

Framelengtes (m)

Max.
werkdiepte
(m)

Max.
capaciteit
(mc/h)

Max. druk
(m)

Max.
gevraagd
kW

ATS 30

300

3,5 - 5

3,1

1080

7,5

26

ATS 35

350

3,5 - 5

3,2

1620

7,6

32

ATS 40

400

3,5 - 5

3,2

1800

8,4

39

Voertuig			Tractor
Pomp type		 Centrifugaal
Aandrijving		

Vetgesmeerd met waterdichte bodemsteun

Uitvoering		

Telescopische afvoerbuis met draaikrans met hydraulische

			

rotatie, opheffing en verlenging
Prijs op aanvraag

			

ETR: Door tractor aangedreven propellerpomp met hydraulische rotatie
Model

⌀ Persleiding
(mm)

Framelengtes (m)

Max.
werkdiepte
(m)

Max.
capaciteit
(mc/h)

Max. druk
(m)

ETR 50

500

5-6

3,8

3600

5,8

52

ETR 50-2

500

5-6

4

3600

11,6

105

Max.
gevraagd
kW

Voertuig			Tractor
Pomp type		 Centrifugaal
Aandrijving		

Vetgesmeerd met waterdichte bodemsteun

Uitvoering		

Afvoerbuis met hydraulische rotatie en heffen
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3. POMPEN

Vogelsang
Tractor aangedreven lobbenpomp / mestpomp op bok (R116)
•

Driepuntsbok, verzinkt

•

Lobbenpomp
•

Slijtplaten HVSS

•

Vetgesmeerde asafdichting

•

Lobben SBR, recht

•

Pompschalen GG, recht

•

Trekkeraandrijving

•

Aftakasbeschermkap

•

Aftakas met breekboutbeveiliging 1 3/8 (S6)

•

Aansluitdelen (vierkantflens), verzinkt
Prijs op aanvraag

Theoretische cap.
Type

Max. druk

M³/h

bij

min-1

Bar

180 met driepuntsbok + aftakas

6

112

540

6

240 met driepuntsbok + aftakas

5

150

540

5

Andere typen op aanvraag. Kan ook zonder bok besteld worden.

Hydraulisch aangedreven pompen (R116)
•

Slijtplaten HVSS

•

Vetgesmeerde asafdichting

•

Lobben NBR, recht

•

Pompschalen GG, recht

•

Holle as t.b.v. aandrijving

•

Aandrijving door hydromotor

•

Aanbouwset voor hydromotor
Prijs op aanvraag
Theoretische
cap.

Benodigde
hoeveelheid
olie (l/min)

Max.
hydraulische
druk (bar)

Pomp

Motor

240

OMS 160

1700

75

200

300

OMS 160

4250

75

200

360

OMS 160

6000

75

200
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Elektrische aangedreven pompen (R116)
•

Motorconsole, verzinkt

•

Pomp
•

Slijtplaten HVSS

•

Vetgesmeerde asafdichting

•

Lobben NBR, recht

•

Beschermkap koppeling

•

Motorreductor met temperatuurvoelers
Energie effeciëntieklasse IE2 / IE3

•

Aansluitdelen (vierkantflens), verzinkt
Prijs op aanvraag

Theoretische cap.
min-1

Max. druk

1340

455

tot 5 bar

240

1840

455

tot 5 bar

300

2580

452

tot 5 bar

Pomp

M³/h

180

bij

Andere typen op aanvraag. Elektrisch aangedreven pompsets moeten voor elke specifieke toepassing worden berekend.
Neem contact met ons op voor een passende offerte.

Stenenvanger
Afstand
inlaatuitlaat

UItvoering

in-en
uitlaatopening

Reinigingsopening

Groot 90 liter

6”Flens DN 150 565mm 6”blindflens

Staal, verzinkt

Plus 112 liter

6”Flens DN 150 		

Staal, verzinkt

6”blindflens

Materiaal

Afmeting Plus 112 liter: 700x400x400
Prijs op aanvraag
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Armatec
Armatec NF pomp
De Armatec NF pomp is een compact uitgevoerde en budget
vriendelijke pomp. Dit type pomp is ook zonder baseplate te
plaatsen, waardoor de installatie eenvoudig is uit te voeren. De
pomp is voorzien van een zuig- en persaansluiting. De pomp is
uitermate geschikt voor het verpompen van verontreinigde
vloeistof, mest, olie, modder en dergelijke.
Prijs op aanvraag
Type

M3 per uur

Druk

Vermogen

Aansluiting

NF 50

4m³/h

3 bar

2,2 kW

80 DN

NF 50

6m³/h

3 bar

2,2 kW

80 DN

NF 60

8m³/h

3 bar

3,0 kW

125 DN

NF 60

10m³/h

3 bar

3,0 kW

125 DN

NF 80-1

20m³/h

3 bar

4,0 kW

125 DN

NF 80-1

24m³/h

3 bar

5,5 kW

125 DN

NF 90-1

25m³/h

3 bar

5,5 kW

125 DN

NF 90-1

30m³/h

3 bar

5,5 kW

125 DN

NF 100-1

36m³/h

3 bar

7,5 kW

150 DN

NF 100-1

40m³/h

3 bar

9,2 kW

150 DN

NF 110-1

55m³/h

3 bar

11,0 kW

150 DN

N 125-1

75m³/h

3 bar

15 kW

150 DN

N 140-1

90m³/h

3 bar

18,5 kW

150 DN

N 140-1

100m³/h

3 bar

22,0 K

150 DN

N 150-1

120m³/h

3 bar

22,0 kW

150 DN

N 150-1

140m³/h

3 bar

30,0 kW

150 DN

Meerprijs droogloopbeveiliging

€ 720,-

Armatec ISP
De wormpompen van het ISP-type, zijn speciaal ontworpen
voor gebruik achter de tractor. De pomp is voorzien van een
aftakas, geschikt voor gebruik bij 540 toeren. De pomp heeft 2
aansluitingen met vierkante flens en is uitermate geschikt voor
het gebruik op een aanhangwagen. De ISP pomp is leverbaar in 2
modellen: ISP 100 en ISP 200.
Prijs op aanvraag
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4. INSTROOTER

JH MiniStrø
Het JH MiniStrø-systeem distribueert automatisch verschillende beddingmaterialen zoals stro, hooi, zaagsel en
gescheiden mest. Bovendien is het systeem ideaal voor het verdelen van ruwvoer. Het systeem kan in zowel bestaande
als nieuwe stallen worden geïnstalleerd.
JH MiniStrø-robots zijn klein maar hardwerkend en verdelen meerdere keren per dag het gewenste materiaal. De JH
MiniStrø; al sinds 2004 een beproefd concept!

Een JH MiniStrø systeem bestaat uit:
•

Een rail systeem

•

Een vulpunt waar materiaal wordt opgeslagen en de robot wordt gevuld

•

Een robot die het materiaal in de stal verdeelt

Autmatische instrooing
De JH MiniStrø verdeelt automatisch stro,
gescheiden mest of zaagsel in alle soorten
stallen. De

MiniStrø is op een railsysteem

gemonteerd en komt dus nooit in direct contact
met dieren of inventaris. Als vulstation voor stro
is er de JH balen opener. Zaagsel en ander los
materiaal kan gevuld worden vanuit bunkers.

Gescheiden mest in ligboxen
Gescheiden mest vormt

een interessant

alternatief voor de reeds bekende materialen.
Gescheiden mest heeft bijna dezelfde voordelen
als zand (een flexibel en stabiel ligbed dat zich
vormt naar de koe). Het meerdere keren per
dag instrooien van bedding zorgt er voor dat
het product de kans heeft om na te drogen in
de ligbox. Dunne lagen instrooien heeft een
positief effect op de hygiëne van het ligbed.
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Bespaar tijd en geld
Meerdere keren per dag instrooien betekent een constante
en goede vulling van beddingmateriaal in elke box. Door
de distributie van beddingmateriaal met de JH MiniStrø te
automatiseren, kunnen er vele arbeidsuren op het handmatig
strooien van de bedding worden bespaard. Ook is er aantoonbaar
minder bedding nodig dan met veel bestaande systemen.
Met stro kan dit oplopen tot wel 20%.
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Notities
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Werkingssfeer
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te Leeuwarden onder het nummer 01105014.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen c.q.
overeenkomsten met betrekking tot de uitvoering van werken, koop en leveringen van goederen in de ruimste zin van het woord, welke zijn gedaan
door c.q. aangegaan met Fabiton Holding B.V. en Fabiton B.V. (allen verder
te noemen: ‘Fabiton’).
De contractspartij van Fabiton bij aanbiedingen c.q. overeenkomsten zoals
genoemd in voornoemd lid zal hierna ‘Contractspartij’ worden genoemde.
Deze algemene voorwaarden bestaan uit 16 artikelen.
Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien Fabiton
daarvoor schriftelijke toestemming verleent.
Ieder e-mailbericht geldt als schriftelijk stuk.
De Contractspartij doet door een overeenkomst met Fabiton aan te gaan
afstand van een beroep op andere voorwaarden, welke dan ook. Onder "de
Contractspartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts) persoon, die met Fabiton een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk
wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
Fabiton is te allen tijde gerechtigd van toepassing te verklaren bepalingen
uit voorwaarden van derden, met wie zij ten aanzien van de te leveren zaken of te verrichten diensten overeenkomsten heeft gesloten. Ingeval van
tegenstrijdigheid tussen die voorwaarden en de onderhavige, staat het ter
beoordeling van Fabiton op welke bepaling zij zich beroept.
Het ontstaan en de uitvoering van de overeenkomst
Fabiton doet vrijblijvend een aanbieding of offerte, tenzij uitdrukkelijk anders
is vermeld. De in de catalogi, folders, prijslijsten en bijlagen bij offertes
voorkomende tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichten zijn bedoeld
om een algemene voorstelling van de artikelen te geven. Fabiton behoudt
zich het recht voor veranderingen aan te brengen en is niet aansprakelijk
voor druk- en schrijffouten en/of kennelijke vergissingen.
Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Fabiton
niet tot acceptatie van een order. Fabiton is gerechtigd om de door haar gemaakte kosten met betrekking tot de gedane aanbieding, waaronder onder
andere vallen: de kosten van bodemonderzoek, sondering, constructeurs en
architecten, aan de Contractspartij in rekening te brengen.
Een overeenkomst met Fabiton ontstaat op het moment dat een opdracht
van een Contractspartij, gedaan conform de aanbieding van Fabiton, door
Fabiton schriftelijk wordt aanvaard of Fabiton met de uitvoering daarvan is
begonnen.
De in artikel 2.3 genoemde overeenkomst wordt – uitsluitend ter beoordeling
van Fabiton –aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Contractspartij voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming
van de overeenkomst. Fabiton is gerechtigd bij of na het aangaan van de
overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Contractspartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
Fabiton behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van
redenen te weigeren.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, bindt
Fabiton slechts indien deze door Fabiton schriftelijk is bevestigd.
Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist
en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
Fabiton is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor
een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de Contractspartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen,
waarvan de kosten aan de Contractspartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
De Contractspartij is gehouden om tijdig alle informatie en bescheiden te
verschaffen aan Fabiton welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst. Onjuistheden in de door Fabiton gedane aanbieding c.q. de
met Fabiton aangegane overeenkomst dient de Contractspartij vóór levering
aan Fabiton te melden.
De Contractspartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie
die zij van Fabiton krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.
De Contractspartij moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen
en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. De Contractspartij is verplicht op eerste verzoek van Fabiton een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan haar toe te
zenden.
De Contractspartij zorgt ervoor dat Fabiton haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat, tenzij anders overeengekomen, Fabiton bij de uitvoering van haar werkzaamheden
de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
a.
gas, water en elektriciteit;
b.
verwarming;
c.
afsluitbare droge opslagruimte;
d.
een (deel van een) schone en droge bouwplaatsen/of bouwput;
e.
sanitaire voorzieningen;
f.
op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
Intellectuele eigendom
Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, in de
ruimste zin van het woord, die door Fabiton of in haar opdracht zijn vervaardigd, blijven te allen tijde eigendom van Fabiton.
Auteursrechten omtrent de in artikel 3.1 genoemde goederen blijven
berusten bij Fabiton. Het is verboden deze goederen te vermenigvuldigen,
noch deze aan derden ter inzage te geven, noch te gebruiken in de ruimste
zin van het woord, tenzij Fabiton daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming verleent.
Indien op de goederen (zoals modellen en dergelijke), welke bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens Fabiton is vervaardigd, intellectuele eigendomsrechten krachtens de Wet rusten, komen
deze rechten Fabiton onverminderd toe.
De Contractspartij garandeert Fabiton te allen tijde dat het gebruik van door
Contractspartij verstrekte gegevens of anderszins, Fabiton niet in strijd zal
brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
Verder vrijwaart zij Fabiton volledig voor alle directe en indirecte gevolgen
en schade van aanspraken welke derden jegens Fabiton geldend maken uit
hoofde van schending van deze garantie.
De Contractspartij is verplicht om afdoende zorg te dragen voor het behoud
en de bescherming van de in artikel 3.1 genoemde goederen. De bewijslast
te dezer zake rust op de Contractspartij.
Indien een aanbieding van Fabiton niet binnen genoemde termijn of uiterlijk
30 dagen door een opdracht van de Contractspartij is gevolgd, dient de
Contractspartij de in artikel 3.1 genoemde zaken op haar kosten en voor
haar risico te retourneren aan Fabiton.
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Prijzen
Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Fabiton:
a.
gebaseerd op levering af Fabiton, magazijn of andere opslagplaats;
b.
exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering en andere kosten;
c.
exclusief de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-,
kit-, leiding-, herstelwerk, bronbemaling of ander bouwkundig werk;
d.
exclusief de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit, sanitaire voorzieningen of andere (infrastructurele)
voorzieningen;
e.
exclusief de kosten ter voorkoming of beperking van schade
aan op of bij het werk aanwezige zaken;
f.
exclusief de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen
of afval;
g.
exclusief de reis- en verblijfkosten.
De kosten worden vermeld in Euro’s. Eventuele koerswijzigingen worden
doorberekend.
De kosten genoemd in artikel 4.1 is de Contractspartij aan Fabiton
verschuldigd.
Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Fabiton
gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.
Levering van zaken en oplevering van werk
Vanaf het moment van (op)levering is de/het (op)geleverde zaak/werk voor
risico van de Contractspartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van zaken af het magazijn van Fabiton. Behoudens bovenstaande
geschiedt franco levering (lees: franco levering vaste land Nederland, exclusief boot-, tunnel- en/ of tolkosten) alleen indien en voorzover dit door Fabiton met de Contractspartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
Als tijdstip van levering van zaken geldt het moment waarop het gekochte ter
transportering gereed staat.
De Contractspartij is verplicht de geleverde zaken en de verpakking terstond
bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Fabiton dat
de zaken ter beschikking van de Contractspartij staan.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het product of een
onderdeel daarvan door overmacht of een andere oorzaak niet of slechts
gewijzigd kan worden geleverd, is iedere partij die dit bemerkt verplicht om
hiervan onverwijld mededeling te doen aan de Contractspartij teneinde in
onderling overleg, hetzij de uitvoering van de overeenkomst aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen, hetzij tot een andere redelijke oplossing te komen.
Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de
verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de Contractspartij op de
afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de Contractspartij geacht wordt hetgeen geleverd
is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet
meer in behandeling genomen.
Indien gekocht is op afroep is de Contractspartij verplicht de gekochte zaken
binnen de gestelde tijd af te roepen. Indien na afloop van de termijn de zaken niet zijn afgeroepen, is Fabiton gerechtigd de niet afgeroepen zaken
zondermeer aan de Contractspartij te leveren.
Het lossen door de Contractspartij geschiedt met voldoende geschikt
personeel en materiaal en op aanwijzing van de transporteur/chauffeur.
Indien het lossen door Fabiton geschiedt en de leverancier daartoe hulpmiddelen aan Fabiton ter beschikking heeft gesteld, is de Contractspartij vanaf
het moment dat de hulpmiddelen op het terrein zijn aangevoerd, verantwoordelijk voor het juiste gebruik van die hulpmiddelen.
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a.
als de Contractspartij het werk heeft goedgekeurd;
b.
als het werk door de Contractspartij in gebruik is genomen.
Neemt de Contractspartij een deel van het werk in gebruik
dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c.
als Fabiton schriftelijk aan de Contractspartij heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de Contractspartij niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft
gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d.
als de Contractspartij het werk niet goedkeurt op grond van
kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30
dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
Keurt de Contractspartij het werk niet goed dan is zij verplicht dit binnen 14
dagen na de mededeling van Fabiton, ingevolge het voorgaande artikellid
onder c., onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Fabiton, bij gebreke waarvan de rechten van de Contractspartij ter zake komen
te vervallen. De Contractspartij dient Fabiton in de gelegenheid te stellen het
werk alsnog op te leveren.
De Contractspartij vrijwaart Fabiton voor aanspraken van derden voor
schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen
Fabiton is gerechtigd om te presteren in gedeelten (deelleveranties), welke
zij afzonderlijk kunnen factureren.
Opgave van de levertijd en uitvoerperiode geschiedt altijd bij benadering,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijke anders is overeengekomen.
Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Fabiton
ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die
haar op dat moment bekend zijn.
De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke
gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit
zijn van Fabiton, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan
de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
Onder de volgende omstandigheden kunnen de levertijd en/of uitvoeringsperiode worden verlengd:
a.
Als er sprake is van andere omstandigheden dan Fabiton
bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode
vaststelde, kan zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die zij nodig heeft om de opdracht onder
deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden
niet in de planning van Fabiton kunnen worden ingepast,
zullen deze worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.
b.
Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die Fabiton nodig heeft
om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren
en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in
de planning van Fabiton kan worden ingepast, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit
toelaat.
c.
Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Fabiton worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd
met de duur van de opschorting. Als de voortzetting van de
werkzaamheden niet in de planning van Fabiton kan worden
ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.
d.
Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane
vertraging.
De Contractspartij is gehouden alle kosten te voldoen die Fabiton maakt als
gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in het voorgaande artikellid.
Fabiton spant zich in om de levering en/of het werk binnen de afgesproken
termijn uit te voeren. Voor schade, welke dan ook, ten gevolge van overschrijding van deze termijn, is Fabiton niet aansprakelijk.
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Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd of uitvoerperiode door
de Contractspartij niet zijn afgenomen of de Contractspartij het werk niet
goedkeurt, houdt Fabiton de zaken/ het werk onder zich, voor rekening en risico van de Contractspartij.
De Contractspartij dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van
haar kan worden verwacht teneinde Fabiton tot aflevering in staat te stellen.
Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de Contractspartij
opgeslagen.
Transport/risico
Wanneer de Contractspartij Fabiton geen nadere aanwijzingen heeft
gegeven, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke
van zaken door Fabiton als goed beheerder/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de Contractspartij alle risico's in deze op zich,
inclusief schuld/nalatigheid van de transporteur/chauffeur.
Eventuele specifieke wensen van de Contractspartij inzake het transport/de
verzending, worden slechts uitgevoerd indien de Contractspartij verklaart
heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
Fabiton is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen (zoals pallets)
een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld.
Wanneer Fabiton een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze,
tenzij anders overeengekomen, gecrediteerd worden na franco retourzending en ontvangst in het magazijn van Fabiton en in onbeschadigde staat.
Wijzigingen in het werk
Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a.
er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b.
de door Contractspartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c.
geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.
Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die
gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt
verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
De Contractspartij is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in
artikel 7.1 naar keuze van Fabiton op één van de onderstaande momenten
te voldoen:
a.
als het meerwerk zich voordoet;
b.
tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c.
bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Fabiton
bij de eindafrekening 10% van het verschil bij Contractspartij in rekening
brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een
verzoek van Fabiton.
Ontbinding/annulering
Fabiton kan de met de Contractspartij aangegane overeenkomst voor het
nog niet geleverde product c.q. voor het nog niet uitgevoerde werk geheel of
gedeeltelijk, schriftelijk, zonder noodzaak van een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ontbinden, haar verplichtingen jegens de Contractspartij opschorten, enig bedrag verschuldigd door de Contractspartij op grond
van de door Fabiton verleende diensten en terstond en zonder dat enige
waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel opeisen, alles onverminderd het recht van Fabiton op vergoeding van kosten, schaden en interesten, ingeval de Contractspartij:
a.
tekortschiet in de nakoming van enige contractuele verplichting jegens Fabiton – wanprestatie-. Er is reeds sprake van
wanprestatie, indien een afgesproken fatale termijn door de
Contractspartij wordt overschreden of vaststaat dat deze zal
worden overschreden. Afrekening vindt dan plaats op basis
van het deel van de geleverde zaken, c.q. het deel van het
werk dat reeds is uitgevoerd, onverminderd enig recht op
schadevergoeding of andere aanspraken/claims;
b.
in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand
overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient,
dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd;
c.
komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt
ontbonden,
d.
enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
e.
nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de
daarvoor gestelde termijn te voldoen,
f.
overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng
van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande
vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,
g.
gebruik maakt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
Indien de Contractspartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen
deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Fabiton op
volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
Als de Contractspartij de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake
is van een tekortkoming van Fabiton en Fabiton stemt hiermee in, wordt de
overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Fabiton heeft in dat
geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies,
gederfde winst en gemaakte kosten.
Indien een partij in gebreke blijft en indien uit de overeenkomst voortvloeit
dat daaraan een fatale termijn is verbonden, is de nalatige partij onmiddellijk
in verzuim.
Indien een partij andere op haar rustende verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en de andere partij haar in verband daarmee schriftelijk in
gebreke dient te stellen, zal deze de nalatige partij daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog haar verplichtingen na te komen.
Partijen zijn in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de nalatige
partij zodanige maatregelen te nemen als zij ten nutte van de uitvoering van
de overeenkomst in redelijkheid dienstig oordelen. Partijen zorgen ervoor dat
de kosten, die voortvloeien uit de toepassing van de bedoelde maatregelen,
binnen redelijke grenzen blijven.
Indien een partij op grond van het in de vorige leden bepaalde nalatig is en
blijft haar verplichtingen na te komen, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.
Overmacht
Onder "overmacht” wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen
onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van
de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden
verlangd. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid
dat leveranciers, onderaannemers van Fabiton of door Fabiton ingeschakelde transporteurs of andere hulppersonen niet of niet tijdig voldoen aan hun
verplichtingen veroorzaakt door het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen,
wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
Fabiton is gerechtigd om in geval van overmacht een deel van het verkochte
hoeveelheid product te leveren of de werkzaamheden gedeeltelijk te verrichten.
Indien de overmacht naar het oordeel van Fabiton van tijdelijke aard is (bijv.
vorst), heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te
schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt zich niet
meer voordoet.
Is naar het oordeel van Fabiton de overmachtssituatie van blijvende aard,
dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
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Fabiton kan in geval van blijvende of tijdelijke overmacht de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
Fabiton is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de
uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij
daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
Door overmacht verliest een eventueel boetebeding haar kracht.
Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.
Aansprakelijkheid
Fabiton sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de
Wet geregeld is.
Indien Fabiton in afwijking van voornoemd artikellid aansprakelijk is voor
schade is deze verplichting tot schadevergoeding op grond van welke (wettelijke) grondslag ook, beperkt tot die schade waartegen Fabiton uit hoofde
van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is,
maar nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.
Als Fabiton om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking
in de voorgaande artikelleden van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale koop- en/ of aanneemsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15%
(exclusief btw) van de koop- en/ of aanneemsom van dat onderdeel of die
deellevering.
Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a.
gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. De Contractspartij kan
zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;
b.
opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk
wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan
zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar
wordt gewerkt. De Contractspartij kan zich desgewenst tegen
deze schade verzekeren;
c.
schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van
hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Fabiton.
In ieder geval is Fabiton niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of
veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de Contractspartij het heeft aangekocht/aangewend.
Alle handelingen en werkzaamheden, zoals het in- en uitladen en het
vervoer van de in de overeenkomst begrepen producten, geschieden voor
rekening
en
risico
van
de
Contractspartij/afnemer,
inclusief
schuld/nalatigheid van de transporteur.
Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens
de Contractspartij, is Fabiton gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken
van de Contractspartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding,
ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enige andere oorzaak.
Fabiton is niet aansprakelijk voor door de Contractspartij of derden geleden
schade (bijvoorbeeld bedrijfsschade, stagnatieschade) of letsel, ontstaan
door gebreken aan de geleverde zaken van welke aard dan ook of door gebrekkige uitvoering van de werkzaamheden of anderszins.
Als Fabiton door derden te zake een in de voorgaande artikelleden genoemd incident aansprakelijk wordt gesteld, dan is de Contractspartij verplicht Fabiton te vrijwaren voor dat deel van de schade, waarvoor de Contractspartij op grond van de wettelijke regels Fabiton aansprakelijk wordt gesteld.
De aansprakelijkheid van Fabiton als gevolg van niet-levering, gebrekkige
levering, het niet, gedeeltelijk of gebrekkig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of enig andere oorzaak, gaat nooit het verkoopbedrag, de aanneemsom of de in het kader van een aannemingsovereenkomst
in regie in rekening gebrachte bedragen te boven; aanspraken van de Contractspartij ter zake van schade of anderszins vervallen één jaar nadat de
schade bekend is geworden , althans bekend had moeten zijn.
Fabiton is na (op)levering niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan
het product.
De Contractspartij draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in
verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van
Fabiton, de Contractspartij en derden, zoals gereedschappen, voor het werk
bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op
de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
De Contractspartij is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de
risico’s genoemd in voornoemd artikellid. De Contractspartij dient daarnaast
te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel.
De Contractspartij dient Fabiton op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen.
Als er sprake is van schade is de Contractspartij verplicht dit onverwijld bij
haar verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.
Als de Contractspartij haar verplichtingen zoals omschreven in de vorige
leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van
de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd
zodra de Contractspartij alsnog aan al haar verplichtingen voldoet en de
planning van Fabiton dit toelaat. De Contractspartij is aansprakelijk voor alle
voor Fabiton uit de vertraging voortvloeiende schade.
Gebreken en reclames
De Contractspartij is verplicht om binnen 24 uur na aflevering (het weekeinde, feest- en collectieve vrije dagen niet meegerekend) aan Fabiton mededeling te doen van die gebreken, die bij aflevering zonder nader onderzoek
door haar zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de
Contractspartij van de in de vorige zin bedoelde verplichting gelden eveneens als het gebreken betreft die de Contractspartij zonder nader onderzoek
in redelijkheid had kunnen of moeten constateren. Indien het gebreken betreft die de Contractspartij niet zonder nader onderzoek in redelijkheid had
kunnen of moeten constateren, is de Contractspartij verplicht om binnen 24
uur na feitelijke ontdekking van het gebrek aan Fabiton daarvan mededeling
te doen. Op een gebrek in de prestatie dat zich pas na het verstrijken van
een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, kan de Contractspartij tegenover Fabiton geen beroep meer doen en Fabiton is niet gehouden
een dergelijke reclame in behandeling te nemen.
Onverminderd het bepaalde artikel 11.1 zullen, indien en voor zover omtrent
de hoedanigheid van het product overigens niets uitdrukkelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele
kalkuitslag en andere geconstateerde kleine gebreken geen reden tot afkeuring zijn.
Onverminderd het in de volgende leden bepaalde en behoudens aan
eventuele toepasselijke garanties door de Contractspartij te ontlenen aanspraken, is Fabiton na (op)levering niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het product.
Indien een opgeleverd werk of enig onderdeel daarvan een verborgen
gebrek bevat dat aan Fabiton kan worden toegerekend en waarvan de Contractspartij Fabiton binnen zes weken na ontdekking mededeling heeft gedaan, is Fabiton voor dat gebrek ten opzichte van de Contractspartij aansprakelijk. Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het
door de Contractspartij niet bij de oplevering is geconstateerd of behoefde te
worden geconstateerd. De rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebrek
is niet ontvankelijk, indien deze wordt ingesteld na verloop van 5 jaar na de
dag van oplevering.

fabiton.nl
wijzigingen voorbehouden

11.5

11.6
11.7

11.8
11.9

11.10

Ingeval een verborgen gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden
aangemerkt, is de rechtsvordering uit hoofde van dit gebrek niet ontvankelijk,
indien zij wordt ingesteld na verloop van 10 jaar na de oplevering van het
werk. Indien de Contractspartij echter ten opzichte van haar opdrachtgever
voor ernstige gebreken langer dan gedurende deze termijn aansprakelijk is,
de Contractspartij zulks schriftelijk aan Fabiton heeft medegedeeld en Fabiton zich daarmee schriftelijk heeft verenigd, wordt de termijn tot die langere
duur verlengd. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken, indien het de hechtheid van het werk of van een essentieel onderdeel
daarvan, dan wel van het werk van de Contractspartij in gevaar brengt. Een
ernstig gebrek dat zich binnen 10 jaar na de oplevering openbaart, wordt,
behoudens tegenbewijs door de Fabiton, geacht het gevolg te zijn van een
aan Fabiton toe te rekenen omstandigheid.
Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel
binnen 10 dagen na de factuurdatum.
Na het verstrijken van de in de voornoemde leden genoemde termijnen
wordt de Contractspartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te
hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Fabiton in
behandeling genomen en kan door de Contractspartij geen beroep meer
worden gedaan op een gebrek in de prestatie.
Indien de reclame door Fabiton gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend
verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit
de betalingsplicht van de Contractspartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld. De opschorting van de betalingsverplichting beperkt
zich uitsluitend tot het bedrag van die onderdelen van de levering waarop de
reclame betrekking heeft.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande
schriftelijke toestemming van Fabiton, onder door haar te bepalen voorwaarden. Goederen die niet tot het normale leveringsprogramma van Fabiton behoren en speciaal besteld zijn voor de Contractspartij worden niet door teruggenomen.
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Garantie
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen verleent Fabiton geen garantie
voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als een garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens
van toepassing.
Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal Fabiton de
keuze maken of zij deze alsnog deugdelijk uitvoert of de Contractspartij crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest Fabiton voor het alsnog
deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt zijzelf de wijze en het tijdstip
van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door de Contractspartij aangeleverd materiaal, dan dient de Contractspartij voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
Onderdelen of materialen die door Fabiton worden hersteld of vervangen,
moeten door de Contractspartij aan haar worden toegezonden.
Voor rekening van de Contractspartij komen:
a.
alle transport- of verzendkosten;
b.
kosten voor demontage- en montage;
c.
reis- en verblijfkosten.
De Contractspartij moet Fabiton in alle gevallen de gelegenheid bieden een
eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren. De
Contractspartij dient alle medewerking te verlenen om herstelkosten te minimaliseren en schade te beperken.
De Contractspartij kan alleen een beroep doen op garantie nadat zij aan al
haar verplichtingen ten opzichte van Fabiton heeft voldaan.
Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
a.
normale slijtage;
b.
onoordeelkundig gebruik;
c.
niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d.
installatie, montage, wijziging of reparatie door de Contractspartij of door derden;
e.
gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of
voorgeschreven door de Contractspartij;
f.
gebreken aan of ongeschiktheid van door de Contractspartij
gebruikte materialen of hulpmiddelen.
Geen garantie wordt gegeven op:
a.
geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van
levering;
b.
het keuren en repareren van zaken van de Contractspartij;
c.
onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
Op van derden betrokken onderdelen of anderszins wordt door Fabiton niet
meer garantie verleend, dan die welke door haar derde-leverancier is verleend.
Vervang Fabiton ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen,
dan worden de vervangen onderdelen haar eigendom.
Het bepaalde in de artikelen 12.2 tot en met 12.10 is van overeenkomstige
toepassing bij eventuele aanspraken van de Contractspartij op grond van
wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.
De Contractspartij kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.
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Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de Contractspartij
verplicht op eerste verzoek van Fabiton een naar diens oordeel voldoende
zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de Contractspartij hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt zij direct in verzuim. Fabiton heeft
in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de
Contractspartij te verhalen.
Geleverde zaken blijven eigendom van Fabiton, tot het moment waarop alle
krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te
verrichten leveranties en/of werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten en vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, door de Contractspartij zijn betaald.
Ingeval van wanprestatie, surséance van betaling, faillissement, toelating tot
Wettelijke Schuldsanering conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, opschorting van betaling, liquidatie van de Contractspartij, of overlijden wanneer de Contractspartij een natuurlijke persoon is, is Fabiton gerechtigd het eigendomsvoorbehoud in te roepen. Dit laat het recht van Fabiton op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Fabiton op de Contractspartij direct en volledig opeisbaar
zijn.
Nadat Fabiton haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de
geleverde zaken terughalen. De Contractspartij zal daartoe alle medewerking verlenen.
De leveranties kunnen door de Contractspartij in het kader van diens
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen
niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor
een vordering van een derde.
Als de Contractspartij, nadat de zaken conform de overeenkomst door
Fabiton aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de Contractspartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van Fabiton, uit
welke hoofde dan ook, verkrijgt Fabiton bovendien bezitloos pandrecht –
door het ontstaan der vordering – op al die zaken waarin de door aan Fabiton geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De
door Contractspartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke
acceptatie aan de zijde van Fabiton gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.
Fabiton heeft op alle zaken die zij uit welke hoofde ook onder zich heeft of
zal krijgen en voor alle vorderingen die zij op de Contractspartij heeft of
mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een
pandrecht en een retentierecht.

Betaling
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling – voor zover geen
vooruitbetaling wordt verlangd – zonder korting of verrekening bij
(op)levering te geschieden en middels storting of overmaking op een door
Fabiton aangewezen bank- of girorekening binnen 8 dagen na factuurdatum.
De op de bank/giroafschriften van Fabiton aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
Als de Contractspartij haar betalingsverplichting niet nakomt is zij verplicht
om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan
een verzoek van Fabiton om inbetalinggeving.
Het recht van de Contractspartij om haar vorderingen op Fabiton te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement
van Fabiton of de wettelijke schuldsanering op Fabiton van toepassing is.
Ongeacht of Fabiton de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd,
is alles wat de Contractspartij uit hoofde van de overeenkomst aan haar verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
a.
een betalingstermijn is overschreden;
b.
het faillissement of de surseance van betaling van de Contractspartij is aangevraagd;
c.
beslag op zaken of vorderingen van de Contractspartij wordt
gelegd;
d.
de Contractspartij (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e.
de Contractspartij (natuurlijk persoon) het verzoek doet te
worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder
curatele wordt gesteld of is overleden.
Alle door de Contractspartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Fabiton gemaakte invorderingskosten en
vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
Fabiton is bevoegd haar schulden aan de Contractspartij te verrekenen met
vorderingen van aan Fabiton gelieerde ondernemingen op de Contractspartij. Daarnaast is Fabiton bevoegd haar vorderingen op de Contractspartij te
verrekenen met schulden van aan Fabiton gelieerde ondernemingen aan de
Contractspartij. Verder is Fabiton bevoegd haar schulden aan de Contractspartij te verrekenen met vorderingen op aan de Contractspartij gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen
die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.
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Rente en kosten
Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen
betalingstermijn, is de Contractspartij direct rente aan Fabiton verschuldigd.
De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als
deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand
Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen
betalingstermijn is de Contractspartij aan Fabiton alle buitengerechtelijke
kosten verschuldigd met een minimum van € 250,-. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
Hoofdsom incl. rente

Buitengerechtelijke kosten in % hoofdsom

Over de eerste € 3.000,--

15%

Over het meerdere tot € 6.000

10%

Over het meerdere tot € 15.000

8%

Over het meerdere tot € 60.000

5%

Over het meerdere vanaf € 60.000

3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze
hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.
Als Fabiton in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen
alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de Contractspartij.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Indien aan één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden
rechtskracht wordt ontzegd, zal zulks gebrek aan rechtskracht geen werking
hebben met betrekking tot de rechtskracht van de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden en zal de verbindende kracht van zulke overige bepalingen onverminderd voortgang vinden.
Op de door Fabiton gedane aanbieding c.q. de met Fabiton aangegane
overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige
andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Fabiton neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het
dwingend recht. Fabiton mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de
wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
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