Leverings- en betalingscondities Velu
Prijzen:
De prijzen genoemd in deze prijslijst zijn bruto prijzen tenzij anders vermeld, exclusief BTW en in Euro’s.
Verkoopprijzen, zoals vermeld in deze prijslijst, zijn gebaseerd op kostprijs
zoals bekend op het moment van uitkomen van de prijslijst. Indien zich
tijdens de looptijd van deze prijslijst wijzigingen in de kostprijs voordoen,
behouden wij ons het recht voor om de verkoopprijzen van die artikelen
waarop de verhoging betrekking heeft, evenredig te verhogen en door te
berekenen.
Alle voorgaande prijslijsten komen met deze laatste uitgave te
vervallen.
Kortingen:
Op verzoek ontvangt u een passend kortingsvoorstel.
Prijzen van rechthoekig kanaalwerk alsmede voor speciale projecten
verstrekken wij u graag op aanvraag.
Toeslagen:
Administratiekosten van Euro 15,- zijn van toepassing bij orders tot Euro
75,- netto exclusief BTW.
Bij expliciet gevraagde vroege leveringen (tijdsleveringen enkel in overleg
met de afdeling verkoop en op basis van beschikbaarheid) rekenen wij per
afleveradres (extra) transportkosten aan u door.
Betaling:
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Opdracht
tot levering van producten, c.q. uitvoering van diensten, wordt door ons
aanvaard op voorwaarde van acceptatie door onze kredietverzekeringsmaatschappij ofwel door een betalingsgarantie anderszins.
Kredietleveringen op basis van verstrekt limiet door Atradius.
Voorraad:
Artikelen waarbij de prijs vetgedrukt is zijn standaard uit voorraad leverbaar waarbij de voorraadaantallen kunnen fluctueren.
Levering:
Levering van goederen geschiedt franco ongelost binnen Nederland, op de
Waddeneilanden levering franco wal. (Met uitzondering van dakkappen
en dakopstanden groter dan 1000x1000mm)
Het door u opgegeven afleveradres dient goed bereikbaar te zijn voor
onze vervoerder. Bij opdracht geschiedt opgave van een naam, telefoonnummer en de juiste adresgegevens van de ontvangende partij.
De levering vindt plaats op het door u opgegeven adres en normaliter
tussen 07.00 en 16.00 uur de dag na verzending.
Goederen reizen voor risico van de koper (conform Metaalunie voorwaarden).
Reclames:
Reclames dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te geschieden. Na montage van de goederen accepteren wij geen
reclames.

Retourzendingen:
Retourname geschiedt uitsluitend na schriftelijke toestemming van de
afdeling verkoop middels het retourmeldingsformulier welke op uw
aanvraag verstuurd wordt (fax/mail) of via de webshop, retourzendingen
zonder dit formulier worden niet in behandeling genomen.
Uitsluitend als nieuwe verkoopbare voorraadartikelen (vetgedrukt in de
prijslijst) mogen geretourneerd worden.
3 Maanden na levering van de goederen kunnen deze niet meer geretourneerd worden. Spiralobuizen en VIK rechte kanalen zijn uitgesloten van
retourname.
Retourzendingen waarbij de gezamenlijke netto artikelwaarde minder is
als € 75,- worden niet in behandeling genomen.
Geretourneerde goederen worden onderworpen aan een kwaliteitscontrole en bij goedkeuring tegen 70% van de gefactureerde waarde gecrediteerd. Retourzendingen/goederen die door ons zijn afgekeurd staan nog
3 weken na kennisgeving ter uwer beschikking. Goederen die binnen de
gestelde tijd niet zijn afgehaald worden door ons vernietigd.
Retourzendingen worden op eigen initiatief en kosten geretourneerd en
aangeboden aan Velu.
Wanneer gewenst kan dit ook door Velu geïnitieerd worden, de transportkosten zullen dan aan u worden doorbelast.
Algemeen:
Velu Klimaattechnische Groothandel behoudt zich het recht voor, ook geldend voor lopende orders en/of aanbiedingen, constructie en/of uitvoering van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of
enige andere verplichting.
Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten
overeenkomsten zijn van toepassing de Metaalunie voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden
volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Voor deze Metaalunievoorwaarden zie betreffende pagina’s achterin deze prijslijst.
De opdrachtgever garandeert dat de te leveren goederen en/of diensten
nimmer toegepast of gebruikt worden bij zaken welke niet zijn toegestaan aldus het aldaar geldende recht, verklaart volledige aansprakelijkheid op zich te nemen hiervoor en vrijwaart Velu hiervan, evenals voor
enige hieruit voortvloeiende claims en/of schadevergoedingen.
Velu Klimaattechnische Groothandel behoudt zich het recht voor, om
druk- of zetfouten zonder vooraankondiging aan te passen. Niets uit deze
uitgave mag gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke
toestemming van Velu Klimaattechnische Groothandel.

