Voor mensen aan het werk
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Prijsopgave / Opdracht
Iedere prijsopgave, zowel mondelinge als schriftelijke, is vrijblijvend.
Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze schriftelijk is bevestigd, dan wel een mondeling
gegeven opdracht is uitgevoerd.
Een risico voor niet juiste uitvoering van mondelinge opdrachten berust bij de opdrachtgever.
Prijs / Betalingen / Eigendomsvoorbehoud
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Orders worden franco afgeleverd, met dien te verstande dat
ingeval waarde van de bestelde goederen beneden een op de orderbevestiging of op factuur
opgenomen bedrag is, er een nader aan te geven bedrag voor transport- en administratiekosten
in rekening gebracht kan worden. Geweigerde goederen komen vanaf dat moment voor risico
van de afnemer.
Betaling: netto 30 dagen na factuurdatum.
In geval van niet tijdige betaling is:
De afnemer van rechtswege in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist; en
Is de vordering opeisbaar; en
Kan 1% vertragingsrente per maand of deel daarvan in rekening worden gebracht. Ingeval van
incasso komen alle kosten, daaronder begrepen de buitengerechtelijke, de gerechtelijke en de
invorderings- en executiekosten voor rekening van de afnemer.
Geleverde zaken blijven het volledige eigendom van de verkoper totdat deze inclusief
verschuldigde rente en kosten volledig zijn voldaan.
Verrekening door de afnemer is niet toegestaan.
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Reclames / Retourneren
Reclames: Schriftelijk en uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.
Retourneren: Uitsluitend na voorafgaand overleg met de verkoper. Goederen waarover geen
overleg is geweest, worden niet geaccepteerd.
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Aansprakelijkheid
Afnemer dient er zorg voor te dragen dat de producten op de juiste wijze worden gebruikt. De
verkoper is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan door het gebruik van producten. Tenzij,
bij juist gebruik, dit te wijten is aan fabricage fouten. In dit laatste geval is de aansprakelijkheid
van de verkoper beperkt tot maximaal 10% van het factuurbedrag waarmee de
schadeveroorzakende producten zijn gefactureerd.
De afnemer is er voor verantwoordelijk dat de geleverde producten op de juiste wijze en met
inachtneming van de van toepassing zijnde overheidsregelingen worden afgevoerd dan wel
worden vernietigd. Voor schade ontstaan bij de afnemer of bij derden door afvoer / vernietiging
is de verkoper nimmer aansprakelijk.
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