VERKOOPSVOORWAARDEN Kerstpakketten
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Bestellingen : Per mail naar: isabel@fdspromotions.com of per fax naar: 0032 (0)11 66 74 99.

*

Prijzen

*

Orderbevestiging: Bij iedere bestelling ontvangt u binnen 24 uren van ons een orderbevestiging. Gelieve
bij het ontbreken van een orderbevestiging ons te contacteren, zodat u zeker bent dat uw bestelling ons
bereikt heeft. Wij verzoeken u deze bevestiging nauwkeurig te controleren en ons deze voor akkoord
retour te faxen of ons van eventuele onjuistheden op de hoogte te brengen.

*
*

Annulering

*

Retourzendingen: Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders
wordt overeengekomen. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden
teruggenomen, zijn wij gerechtigd tot creditering tegen de marktprijzen op de dag van
terugname en aan de wederpartij een schadevergoeding door te berekenen van tenminste
20% van de factuurwaarde van de goederen, onverminderd ons recht op nakoming en verdere
vergoeding van schade.

*

Klachten

Samenstelling : Standaard samenstelling, in overleg is vanaf 60 stuks eigen samenstelling mogelijk.
Personalisatie : Bij tijdige bestelling is het bij een aantal artikelen mogelijk om deze te personaliseren.
Afbeeldingen : De kleuren van de geleverde goederen kunnen een geringe afwijking hebben ten aanzien van
de afbeeldingen in de catalogus, omdat kleuren op papier of op beeldscherm soms anders
overkomen dan in werkelijkheid.

Levering

: Alle prijzen zijn netto per stuk, excl. 21% BTW
Prijzen voor pakketten zijn bij een besteleenheid van 12 stuks.
Waardevermindering der Belgische valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen
tussen het tijdstip van opdracht en de betaling geven ons het recht de overeengekomen
prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten, na de
aanbieding of het tot stand komen der overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden door
ons aan de wederpartij in rekening gebracht.

: Eénzijdige annulering van de wederpartij is niet mogelijk.
: Af magazijn, excl. vrachtkosten, of anders indien overeengekomen. Euro-pallets worden
aangerekend, indien gewenst kunnen deze bij levering ook geruild worden.
Leverdatum in overleg. Alle prijzen en informatie in deze catalogus zijn onder voorbehoud
van fouten en wijzigingen. Ze verplichten ons niet tot levering. Alle prijzen zijn geldig zolang
de voorraad strekt of t/m 31/12/2016.

: De controle op de hoeveelheid berust bij de wederpartij. Wordt door de wederpartij niet
zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 werkdag na ontvangst over de hoeveelheden
gereclameerd, dan worden de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen
of dergelijke documenten als juist te zijn erkend.
Indien is overeengekomen dat, door de wederpartij aangeleverde artikelen zullen worden
meeverpakt, dienen deze artikelen uiterlijk 6 weken voor de overeengekomen afleverdatum
in ons bezit te zijn. Wederpartij is verantwoordelijk voor de aanlevering van deze artikelen.
Indien artikelen niet voor bovengenoemde termijn of andere in overleg overeengekomen
fatale datum, in ons bezit zijn worden de pakketten zonder deze artikelen verpakt en
afgeleverd. Reclames of annuleringen op grond van bovengenoemde worden niet geaccepteerd.
Elk protest van een factuur moet schriftelijk gebeuren en binnen een termijn van 8 dagen na
factuurdatum bij aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan de verkoper.
Elk protest moet, op straffe van nietigheid, omstandig gespecificeerd en gemotiveerd zijn.
Afwezigheid en geldig en tijdig protest geldt als aanvaarding van de factuur.
Ondanks protest is de koper steeds gehouden het gefactureerde te betalen.
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Betaling

: 30 dagen na factuurdatum, mits goedkeuring kredietlimiet op volgend rekeningnummer:
235-0125624-21
Bij facturen beneden de € 250,00 worden steeds € 15,00 administratiekosten aangerekend
De geleverde goederen blijven eigendom van FDS Promotions tot volledige betaling van de
betreffende factuur.
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