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Leverings- en betalingscondities
Algemeen
De voorwaarden worden geacht door de koper te
worden/zijn aanvaard, tenzij in aanbieding of op de
factuur blijkt, dat daarvan met wederzijds goedvinden
is afgeweken.
Offertes
Een aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders bepaald.
Prijzen zijn exclusief BTW, per stuk tenzij anders
vermeld.
Levertijd
Een overeengekomen levertijd kan zowel door de
koper als door de verkoper, niet als fatale termijn
worden aangemerkt.
Wijzigt de koper na bestelling een order, dan
houdt verkoper zich zoveel mogelijk aan de
overeengekomen levertijd, maar is daaraan niet
gebonden.
Levering
Confectierekken, winkelinrichtingssystemen, tafels,
kasten, toonbanken en displaymaterialen worden
binnen Nederland vanaf € 1.500,00, excl. BTW,
franco huis geleverd.
Alle andere leveringen geschieden franco huis naar
één adres binnen Nederland bij een afname van
minimaal € 500,00 per zending, excl. BTW.
Bij levering voor een bedrag van minder dan
€ 500,00 c.q € 1.500,00 wordt de koper vracht- en
verpakkingskosten in rekening gebracht.
De goederen reizen voor rekening en risico van de
koper.
Verkoper behoudt zich het recht voor om in bepaalde
gevallen van bovenstaande af te wijken.
Eigendomsvoorbehoud
Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen,
blijven de geleverde goederen onvervreemdbaar
eigendom van de verkoper.

Betaling
Alle leveringen aan klanten geschieden
uitsluitend onder vooruitbetaling, tenzij anders
overeengekomen.
Alle andere betalingen dienen zonder korting, tenzij
uitdrukkelijk op de factuur vermeld, plaats te vinden
binnen 14 dagen na factuurdatum.
Bij overschrijding van deze termijn is de koper 3%
rente per maand verschuldigd, ingaande op de
datum van de opeisbaarheid van de factuur.
Incassokosten
Indien het ter incasso van een vordering noodzakelijk
is, gerechtelijk of buitengerechtelijk, maatregelen te
nemen, komen alle incasso- en gerechtskosten en
kosten raadsman etc. voor rekening van de koper.
Reclames
Koper dient bij aflevering de verpakking van de
geleverde goederen direct op beschadigingen te
controleren.
Te weinig, te veel of niet bestelde ontvangen
goederen en zichtbare gebreken dient de koper
binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan
verkoper te melden.
Verkoper aanvaardt alleen retourzendingen, na
overleg, in de originele verpakking. Retourzendingen
dienen altijd franco te geschieden.

