
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN  
            
Prijzen: 

 Alle prijzen zijn exclusief BTW 
 
Levering: 

 Binnen Nederland : franco boven € 500,00 netto. 
 Buitenland             : af bedrijf 
 Voor door de koper zelf afgehaalde goederen wordt geen vergoeding gegeven. 

 
Betaling: 

 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen of aangegeven in de facturen of offerte:  
Binnen 8 dagen netto na factuurdatum.    

 Bij overschrijding van deze betalingstermijn gaan wij automatisch over op levering 
onder rembours met verwerking van de openstaande posten.  

 Bij niet tijdige betaling van het factuurbedrag wordt deze vordering verhoogd, met een 
rente van 1,5% per maand, ingaande 8 dagen na factuurdatum. 

 Indien wij per incasso van deze vordering kosten moeten maken, dan zullen deze voor 
rekening van de koper komen, daaronder begrepen de kosten van juridisch raadsman, 
deurwaarder of incassobureau, door ons belast met de vordering, zulks met een 
minimum van 20% der vordering wegens buitenrechtelijke bemoeiingen, ongeacht 
eventuele rechtskosten. 

 De koper is verplicht op aanzegging anderzijds naar ons genoegen zekerheid te 
stellen voor nakoming van zijn verplichtingen. 

 De goederen blijven ons eigendom, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 
 
Levertijd: 

 Levertijden worden zo mogelijk aangehouden, maar zijn vrijblijvend. 
 Overschrijding of niet-levering zal nimmer recht geven op enige schadevergoeding. 

 
Kwaliteitsclaims: 

 In te dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen. 
 Het staat ons vrij, bij gerechtvaardigde klachten te kiezen tussen gratis remplaceren, 

dan wel te verrekenen door middel van een credit nota.  
 Artikelen welke door, of in opdracht van de klant van een reclame bedrukking, -

gravure of -etsing zijn voorzien, worden niet door ons teruggenomen. 
 Voor de door u in loonwerk afgegeven artikelen, aanvaarden wij bij een foutieve 

behandeling, c.q. vermissing, geen enkele aansprakelijkheid. 
 
Afwijkingspercentages: 

 Wij behouden ons het recht voor bij drukorders of speciale aanmaak 10% meer of 
minder te leveren, daar bij drukwerk en/of productie uitval kan ontstaan, waarbij de 
juiste aantallen worden berekend. 

 
Spoedorder toeslag: 

 Als uw order binnen 5 werkbare dagen gedrukt moet worden, rekenen wij daar             
€ 50,00 spoedorder toeslag voor. 

 
Monsters: 

 Monsters worden tegen de catalogusprijs berekend. 


