
Haspelvoorwaarden 

3C Houten haspels wikkelkosten 

Verstandig omgaan met het milieu is tegenwoordig geen bijzonderheid meer. Cable Concepts Center 
doet haar best om op alle fronten rekening te houden met de natuur.  
Deze voorwaarden zijn een voortvloeisel uit ons MVO-beleid welke u op onze website kunt lezen. 

Hieronder staat overzichtelijk welke kosten in rekening worden gebracht voor het wikkelen van kabel, 
zowel glasvezel als koper. 

• Per wikkellengte wordt € 15,00 snij- en wikkelkosten in rekening gebracht.
• Bij een wikkelopdracht van glasvezelkabel van minimaal 500 meter vervallen de wikkelkosten.
• Er wordt € 0 statiegeld voor de haspel in rekening gebracht, doch wij stellen het op prijs indien

de haspels retour worden gezonden aan 3C in het kader van ons MVO-beleid.

Leverings- ophalingsvoorwaarden retour Haspels van derden 

Het betreft hier retour haspels welke eigendom zijn en blijven van de Fabriek/ eigenaar. Het wordt per 
offerte en/of order specifiek vermeldt welke haspels het betreft. 

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle vormen van haspels en haspelleveringen ongeacht het 
land van herkomst van de fabriek/eigenaar van de haspel(s). 
Indien een of meerdere wettelijke bepaling(en) overstijgend is/zijn aan enig(e) bepaling/ gestelde in 
onderstaande zal deze prevaleren waarbij overige bepaling/ gestelde onverminderd van toepassing 
blijft/blijven. 
Retour haspels zijn en blijven ongeacht inkoop/leveringsvoorwaarden van ontvangende partij, in 
eigendom van Fabriek/ eigenaar. 
Hierbij wordt ieder juridisch artikel en/of bepaling van klant welke van toepassing is op retour haspels 
uitdrukkelijk verworpen. 

Klant is gehouden om binnen 3 maanden (tenzij schriftelijk en/of mail anders overeengekomen) na 
ontvangst van de goederen de haspels leeg en, indien van toepassing, ontmanteld* beschikbaar te 
hebben voor het ophalen door (derden in opdracht van) eigenaar van de haspels. 
Tevens dient klant zorg te dragen voor losfaciliteit(en) bij het afleveren en laad faciliteit(en) bij het 
ophalen. Voorafgaande aan levering/ ophalen wordt klant geïnformeerd welke faciliteit noodzakelijk is. 

Indien klant geen mogelijkheden heeft om het lossen en/of laden te faciliteren dan kan deze 3C 
verzoeken hier offerte voor te doen en dit door derden uit te laten voeren. 

cable concepts center B.V. 

info@3c-nl.com KvK39072942 IBAN NL88 RABO 03006810 11 Larikslaan 14 
3833 AM Leusden 

Postbus 25 T +31(0)88 326 52 66 
3830 AA Leusden F +31(0)88 326 52 99 www.3c-nl.com BTW nr. NL8088.30.090.B01 BIC code RABO NL2U 



Haspelvoorwaarden 

Klant zorgt voor het melden via E-mail aan 3C van het beschikbaar zijn van de haspels met de volgende 
gegevens: 

- Datum waarop de ontmantelde haspels opgehaald kunnen worden, 
- Adres waar de ontmantelde haspels staan/ liggen, 
- Naam contactpersoon en telefoon- /mobiel nummer, 
- Eventuele gebreken aan de haspels t.o.v. de staat waarin deze geleverd zijn. 

3C gedraagt zich als intermediair tussen klant en Fabriek/ eigenaar van de haspel(s) teneinde beide 
partijen van relevante informatie te voorzien om de haspels op te kunnen laten halen. 

Het niet beschikbaar zijn van de Haspels binnen de gestelde termijn van 3 maanden, kan tot gevolg 
hebben dat hierna wordt overgegaan tot het in rekening brengen van huur en/of vergoedingskosten 
voor de haspels. 

Cable Concepts Center wijst iedere verantwoordelijkheid af en heeft geen juridische positie binnen een 
eventueel conflict welke ontstaat tussen klant en wettelijk eigenaar van de haspel ten gevolge van het 
niet nakomen of kunnen nakomen van bovenstaande voorwaarden. 

Bij conflictsituatie of verschil van inzicht t.a.v. de naleving van bovenstaande, zal Cable Concepts Center 
B.V. zich opstellen als onafhankelijke partij/ intermediair. 

* betekenis: demonteren van kern t.o.v. de flens.
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