BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN
(Geldig voor Oost- en West-Vlaanderen en Brussel)
1. OPENINGSUREN BALIE, BURELEN EN MAGAZIJN
Balie & burelen: 8u00- 12u00 en 13u00-17u00 op werkdagen. Op brugdagen is permanentie
voorzien.
Magazijn: 8u00-12u00 en 13u00-16u30.

2. VERZENDING
Vaste ritten:

maandag, woensdag, vrijdag

Leveringstermijnen: De bestelling moet minimum 2 dagen op voorhand worden doorgegeven tot
ten laatste 16u00 rekening houdend met de vaste rit per regio.
Fittingen:
Geldigheid:

Levering mogelijk binnen de 48u met TNT mits betaling van de portkosten
(zie punt 4) en ten laatste besteld om 12u00.
Deze leveringstermijnen zijn geldig voor alle stockartikelen mits onverkocht.

3. BIJVOEGINGEN AAN LOPENDE BESTELLINGEN
Bijvoegingen aan een bestelling kunnen geplaatst worden de dag vóór levering tot ten laatste
12u00 en onder voorbehoud van beschikbaarheid van transport. Bijvoegingen na 12u00 worden als
een aparte bestelling beschouwd.
4. PORTKOSTEN (Aangepast op 01/01/2018 n.a.v. verhoogde transportkosten)
order ≤ 250

order ≤ €350 order > €350 en < €900

order > €900

Vaste rit

100,- euro

50,- euro

30,- euro

franco

TNT (fittingen
max. 30 kg)

18,- euro

18,- euro

18,- euro

franco

Levering met kraanwagen: supplement 50€
U kunt als alternatief uw bestelling afhalen tijdens de openingsuren vermeld onder punt 1.
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5. VERPAKKINGSWIJZE
Standaardverpakking: gratis
Specifieke verpakking: overeen te komen
6. PALETKOSTEN
Wij stappen af van het systeem van consignatie. Voortaan worden de paletten die u geleverd
worden voor onvolledige tonnages aangerekend.
Palet 2000
Palet 2500
Palet 3000
Palet 4000
Palet 6000

€9
€ 12
€ 15
€ 55
€ 70

Bij leveringen van 1 of meer ton platen per palet worden geen paletkosten aangerekend.
7. CERTIFICATEN
Aanvraag bij bestelling: € 10/st. met een maximum van 10 items; indien > 10 items: 1 x € 100,00
Aanvraag na bestelling: € 35/st. (geen maximumbedrag)
8. TERUGNAME GOEDEREN
De terugname van goederen gebeurt steeds in overleg met de verkoper en is op voorwaarde dat de
goederen onbeschadigd zijn. De goederen moeten steeds vergezeld zijn van een retourbon door
onze verkoper opgemaakt.
- Voorraadartikels: 20% behandelings- & administratiekosten
- Niet-voorraadartikels: na overleg
9. ADMINISTRATIEKOSTEN
Voor bestellingen waarvan het factuurbedrag lager ligt dan € 350,00 (excl. BTW en kosten) per
kalendermaand wordt € 40,00 aangerekend.
Alle bovenvermelde bedragen zijn excl. BTW.
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