
 
 
 
 
 

LEVERINGSVOORWAARDEN 
 
 
 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 
Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom. De eigendom gaat pas over indien alle ten 
tijde der betaling t.l.v. de afnemer openstaande facturen voldaan zijn.  
 

ALGEMEEN 
Alle in onze prijslijsten en aanbiedingen genoteerde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
 

LEVERING 
Alle bestellingen met een waarde van minder dan € 750,netto worden ongefrankeerd uitgevoerd; 
orders van € 750, en méér worden franco huis uitgevoerd. Indien op wens van de afnemer een 
zending per expresse moet worden uitgevoerd, zijn de expressekosten voor rekening van de 
opdrachtgever.  
 
 

LEVERTIJD 
In principe zullen alle bestellingen nog op de dag van ontvangst van de order worden uitgevoerd. 
Tenzij uitdrukkelijk is aangegeven, worden artikelen, die niet in voorraad zijn als de bestelling wordt 
afgeleverd, automatisch in nota genomen. Zodra de betreffende artikelen weer voorradig zijn, worden 
deze per eerstvolgende gelegenheid verzonden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 
enige schade, veroorzaakt door het niet leveren of vertraagd leveren van de bestelde goederen.  
 

RETOURZENDINGEN 
Goederen worden uitsluitend ná onze akkoordbevinding teruggenomen. Retourgoederen dienen 
franco en voor risico van de afzender te worden toegezonden. Retourgoederen dienen vergezeld te 
gaan van een bon, waarop ons factuurnummer is vermeld. Retourgoederen, die ons in beschadigde 
toestand bereiken, zullen worden geweigerd. Bij retourzendingen veroorzaakt buiten onze schuld 
worden 10% van de nettowaarde van de geretourneerde goederen, tenminste € 7,50 voor 
administratiekosten bij creditering in mindering gebracht.  
 

BETALING 
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt 
overschreden komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige 
afnemer. De kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom Tevens wordt na vervaldatum van de 
factuur 1% rente per maand in rekening gebracht . 
 

VERZENDING 
In principe zullen wij de bij ons bestelde goederen verzenden per de naar onze mening snelste en 
zorgvuldigste expediteur of per pakketpost.  
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