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Verkoop van Rollend Materieel
Werkplaats : Schaerbeek
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+Inschrijving

Beknopte beschrijving
NMBS verkoopt een gesloten goederen wagen. Dit materieel staat momenteel in de NMBS Tractie Werkplaats
in Schaerbeek Het materieel is niet meer rijvaardig en moet per vrachtwagen vervoerd worden en zou
binnen de maand na de aankondiging van de verkoopresultaten opgeladen moeten worden.
Het materieel wordt verkocht in de staat gekend door de koper. NMBS kan het gewicht dat wordt vermeld
op het technische fiche niet garanderen.

Offerte
Uw offerte dient opgemaakt te worden volgens het inschrijvingsformulier in bijlage.
Om uw beste offerte te kunnen maken met alle inlichtingen die beschikbaar zijn, en volledig op de hoogte te
zijn van de transportmodaliteiten, is het vereist om de machine ter plaatse te inspecteren.
Gelieve uw bod te sturen ten laatste op 14/11/2021 om 16.00 naar het mail adres quote.materials@b-rail.be
. Na die datum zullen de offertes niet meer geaccepteerd worden.
Alleen de kandidaat-koper van wie het bod werd geaccepteerd, wordt binnen een redelijke termijn op de
hoogte gebracht (maximaal 3 werkdagen, behalve verlofperiode en uitzonderlijke situaties).

Bezichtiging
Om het materieel te bezichtigen dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke van het rollend
materieel in de werkplaats:
Adres:
Contact:

NMBS Technics - Werkplaats Schaerbeek - Place Princesse Elisabeth 6, 1030 Bruxelles
Patrick Cool, +32490653013, patrick.cool@belgiantrain.be

Het dragen van veiligheidsschoenen en een geel vestje zijn de minimale verplichtingen die moeten nageleefd
worden in al onze ateliers. Naar gelang de sites kan het dragen van een veiligheidsbril of –helm vereist zijn.
Gelieve zich te informeren vóór het bezoek.

Ophaling
Het transport en de laden op een camion zijn volledig ten laste van de klant, vanaf de huidige standplaats.
Indien de werkplaats hulp moet bieden bij het ophalen, zal een bedrag van 250€ per stel aangerekend
worden.
Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de transporteur op de hoogte te brengen van de
modaliteiten van ophaling, dit om alle discussie te vermijden.
De ophaling moet maximum 1 maand na de handtekening van het contract gebeuren.

Als het materieel gekocht wordt voor schroot: behalve bij speciale uitzondering op voorhand en schriftelijk
te bepalen met het atelier, is het strikt verboden om ter plaatse te demonteren of verschroten. En de
inschrijvers moeten een bestemmingsattest van het afval bij het atelier afgeven.
De normen inzake veiligheid en milieu die geldig zijn dienen overal in het atelier gerespecteerd worden.
Voor de planning van de ophaling moet contact worden opgenomen met de verantwoordelijke voor het
rollend materieel van de werkplaats.

Technische fiche

Foto’s
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Verkoop van een gesloten goederen wagen

Ondergetekende (Naam, Voornaam,
Hoedanigheid)
Handelend
In mijn eigen naam (1)
Adres (straat, nr, postcode, stad, land)
Tel. nr:
E-mail:
Bankrekening:
Voor de firma (1)
Naam van de onderneming
Adres (straat, nr, postcode, stad, land)
Nr Tel:
E-mail:
Bankrekening:
Ondernemingsnummer:
(1) Schrappen wat niet past.

Verbindt zich hierbij:

➢
➢
➢

➢
➢
Vrijwaart de NMBS, tot de
volledige ontlading van deze
laatste:

➢

➢

De materialen en voorwerpen onderzocht te hebben
Het materieel te komen ophalen tot datum …./…./……
De bepalingen en voorwaarden van het beroep op de mededinging en van de
Verzameling van de Algemene verkoopsvoorwaarden van de NMBS
Aan de NMBS het overeengekomen bedrag te storten
De wetgeving die van kracht is inzake de bescherming van het leefmilieu
nauwgezet na te leven.
Tegen elke schade die op haar zou verhaald worden ten gevolge van het
gebruik, de opslag, de afvoer, de verhandeling, de verwerking, de overbrenging
of de vernietiging van de materialen die het voorwerp uitmaken van deze
verkoop.
Tegen alle eventueel verhaal, voor alle nadelige gevolgen van gelijk welke aard
die voortvloeien uit ongevallen of andere oorzaken waarvan de onderstaande
personen het slachtoffer zouden zijn in het kader van de uitvoering van de
afhaling:
- de koper zelf;
- zijn aangestelden
- derden
- de NMBS, met inbegrip van haar personeelsleden, zowel op het gebied van de
goederen die haar toebehoren als die waarvan zij het vruchtgebruik heeft.

Datum en handtekening,
voorafgegaan door de vermelding
“gelezen en goedgekeurd”

Indien het bod als te laag wordt beschouwd, behoudt de NMBS het recht om dit bod te verwerpen.
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