ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
ALGEMEEN

Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de
uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door
onderstaande voorwaarden. Afwijkingen dienen
uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen
te worden.

Door het enkel plaatsen van een order en/of de in
ontvangstname van de geleverde goederen,
aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden.

PRIJZEN EN OFFERTES

Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven
onder voorbehoud van prijswijzigingen. Toezending
van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de
order.

BETALING

Betaling dient bij (af)levering te geschieden zonder
enige korting of schuldvergelijking, of middels
storting c.q. overmaking op onze bank- of girorekening binnen 30 dagen na faktuurdatum.

Bij orders onder € 100,00 berekenen wij € 12,00
administratiekosten.

RETOURZENDING

Retournering van het geleverde kan slechts
geschieden na onze voorafgaande schriftelijke
toestemming en dient franco te geschieden.

TRANSPORT

Het transport van de goederen geschiedt in
beginsel steeds voor rekening en risico van de
wederpartij. Bij orders boven € 900,00 netto zijn de
vrachtkosten voor onze rekening.

GARANTIE

Met inachtneming van deze voorwaarden staan wij
in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van
de door ons geleverde, c.q. verwerkte/gebruikte
materialen.

RECLAMES

RECLAMES dienen binnen 8 dagen na aflevering c.q.
verrichting van de werkzaamheden schriftelijk bij ons
te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de
aard en de grond der klachten. Voor fakturen geldt
8 dagen na dagtekening.

Voor RECLAMES inzake verborgen gebreken geldt
een uiterste termijn van 3 maanden na aflevering,
terwijl deze binnen 8 dagen na constatering
moeten zijn ingediend.

Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de
wederpartij geacht het geleverde, resp. de faktuur,
te hebben goedgekeurd en worden RECLAMES niet
meer door ons in behandeling genomen.

EIGENDOMSRECHT

Alle door ons geleverde goederen blijven tot op het
moment van betaling ons eigendom. Wij zijn te allen
tijde gerechtigd om de geleverde goederen bij de
wederpartij terug te vorderen indien deze zijn
verplichtingen niet nakomt.

RISICO

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af
ons bedrijf/magazijn. Op het moment dat de
goederen ons bedrijf/magazijn verlaten gaat het
risico van de goederen op de wederpartij over.

De wijze van transport, verpakking e.d. wordt door
ons bepaald.

Dit is een verkorte opgave van onze Algemene Voorwaarden.
De volledige leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam
d.d. 31.01.89 onder nr. 1947.
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