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Gebruiksvoorwaarden bokken voor glastransport 
 
1. Gebruiksbepaling 
Glasbokken mogen uitsluitend gebruikt worden voor het transport van glas van de productieplaats 
naar het door de klant opgegeven leveringsadres. Het  
gebruik van deze bokken voor de opslag of het transport van andere dan het door de producent 
geleverde glas, is alleen met uitdrukkelijk en voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Solver Solutions toegestaan. De klant van Solver Solutions is de directe afnemer en derhalve 
verantwoordelijk; hij zal in geval van misbruik hierover worden aangesproken. 
 
 
2. Ingang van vergoedingstermijn 
Voor leveringen op bokken geldt een termijn van 56 kalenderdagen waarin de bokken gratis ter 
beschikking worden gesteld.  
 
In uitzonderingsgevallen bestaat de mogelijkheid, op grond van goed onderbouwde argumenten voor 
een afzonderlijke levering in onderling overleg een andere termijn vast te stellen (schriftelijk aan te 
vragen info@solver-solutions.co).   
 
 
 
3. Vergoeding 
De vergoeding bedraagt € 3,50 per werkdag per bok. 
 
4. Eigendomsrecht 
Wanneer blijkt dat een bok definitief verdwenen is of als verloren moet worden beschouwd, wordt de 
nieuwwaarde van de bok in rekening gebracht € 617,23 en wordt de huur gestopt. Dit punt wordt 
bereikt na 180 kalenderdagen. 
De producent doet geen afstand van eigendomsrecht. Mocht in later stadium de bok alsnog 
teruggevonden worden, dan wordt dit gemeld en de nieuwwaarde vergoedt. Solver Solutions behoudt 
zich het recht voor dan alsnog een bijkomende vergoeding te berekenen. 
 
5. Leegmelding 
Leegmeldingen kunnen tevens geschieden per e-mail op het adres info@solver-solutions.com onder 
vermelding van het boknummer, de locatie waar de bok zich bevindt en de naam van de leverancier. 
 
 
6. Vergeefse ophaalpoging 
Leeg gemelde glasbokken dienen zich op de opgegeven plaats te bevinden voor ophaling en moeten 
goed bereikbaar zijn. Vanzelfsprekend dienen zij volkomen leeg te zijn. Indien op de opgegeven 
plaats geen bokken worden aangetroffen, danwel deze niet bereikbaar zijn, wordt de ophaalrit als 
vergeefs beschouwd en worden extra kosten, zijnde € 75,- (excl. BTW) berekend aan de klant. Indien 
blijkt dat de bokken niet volledig leeg zijn, zal de chauffeur de bokken zondermeer weigeren. De 
ophaalrit wordt als vergeefs beschouwd en de extra kosten € 75,- worden de klant berekend. Dit 
artikel is enkel van toepassing indien de bokken worden opgehaald binnen de normale werktijden. 
 
 
7. Informatie bokkenstand 
Regelmatig zal een overzicht worden verstrekt van de bij de klant in gebruik zijnde bokken, gesorteerd 
per afleveradres. 
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8. Technische staat 
De leverancier maakt bij levering gebruik van bokken welke in goede staat verkeren. De klant wordt 
geacht de bokken zorgvuldig te behandelen. Bij onachtzaam gebruik, welke schade tot gevolg heeft, 
zullen der werkelijke herstelkosten in rekening gebracht worden bij de klant. Indien een bok 
onherstelbaar is beschadigd , zal de waarde van een vergelijkbare bok in rekening worden gebracht. 
 
Beschadigingen aan bokken dienen op de retourbon gemeld te worden en zoveel mogelijk door de 
klant mede ondertekend te worden. 
 
 
10. Vorstverlet en vakantieperiode 
Dit is inbegrepen in de periode van 56 kalenderdagen. 


