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HASPELCLAUSULE 

 

Clausule 

Voltec levert haar kabelproducten af op eenmalig bruikbare wegwerphaspels of op vaker te gebruiken 

houten haspels. Afhankelijk van het kabeltype zijn dit gratis houten wegwerphaspels of KTG-

statiegeldhaspels. De afkorting KTG staat voor ‘Kabel Trommel Gesellschaft’. Wanneer het KTG-

statiegeldhaspels betreft, is onderstaande haspelclausule van toepassing. 

 

KTG-statiegeldhaspels worden door Voltec niet in rekening gebracht bij afnemer als deze haspels 

uiterlijk binnen 12 maanden na de afleverdatum van de goederen aan Voltec zijn geretourneerd. Indien 

aan deze voorwaarde niet is voldaan, zal Voltec afnemer in de elfde maand een factuur sturen ter 

grootte van de vervangingswaarde van de betreffende kabelhaspels tegen de dan geldende 

haspelprijzen. Deze factuur heeft een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. 

 

De voorwaarden van retourneren 

Indien afnemer de lege KTG-haspel niet zelf wil retourneren en dat op onderstaande wijze aan Voltec 

meldt, wordt deze haspel bij afnemer weggehaald. Voltec zal binnen een redelijke termijn zorgdragen 

voor het juiste vervoer en de verdere afhandeling. Als afnemer zelf het terugsturen van lege KTG-

haspels voor zijn rekening neemt, kan hij die afleveren bij ons magazijn in Kerkrade. 

 

Afnemer kan - desgewenst via bemiddeling door Voltec en indien van toepassing - een contract met 

KTG afsluiten, waarbij de lege haspels door KTG rechtstreeks bij de afnemer worden afgehaald.  In het 

geval Voltec de KTG-haspels moet laten weghalen, dient afnemer het onderstaande per mail 

(finance@voltec.nl) of fax 045-5714132 te vermelden: 

• Het aantal te retourneren haspels 

• De haspelnummers 

• Het afhaaladres 

• De datum waarop de haspels klaar staan om weg te halen 

• De laadtijden 

 

Creditering van haspelfacturen (KTG-statiegeldhaspels) 

De creditering van haspelfacturen zoals hieronder vermeld, vindt niet eerder plaats dan het moment 

waarop de schriftelijke opgave van de retournering is ontvangen. 

• Indien de haspel tussen de elfde en de twaalfde maand na afleverdatum retour is gezonden, krijgt 

afnemer een creditnota van 100% van de berekende waarde. 

• Haspels, die retour worden gezonden in de periode tussen de twaalfde en de achttiende maand na 

afleverdatum van de goederen, worden voor 50% van de berekende waarde gecrediteerd. 

• Haspels die later dan achttien maanden na afleverdatum van de goederen worden teruggestuurd, 

worden niet gecrediteerd. 

• Eenmalige emballage die door Voltec inclusief kabel aan afnemer is geleverd en eventueel is 

berekend, wordt niet teruggenomen of gecrediteerd. Alleen als er een wettelijke verplichting tot 

terugname bestaat, zal Voltec hieraan voldoen. 

 

Andere soorten vaker te gebruiken haspels vallen niet onder deze regel. 

 


