LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Levering geschiedt volgens de verkoop- en betalingscondities van de Bond van Nederlandse Bandfabrikanten, welke u op aanvraag worden
toegezonden. (uittreksel zie hieronder) Our conditions of sale are those of the Association of Dutch Ribbon Manufacturers (Vereniging Bond
van Nederlandse Bandfabrikanten B.N.B.) (for extract please see hereunder)
UITTREKSEL UIT DE ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING BOND VAN NEDERLANDSE
BANDFABRIKANTEN.
Hieronder treft u enkele hoofdregels aan als vervat in de algemene
leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Bond van
Nederlandse Bandfabrikanten. Dit uittreksel wordt u aangeboden naast
de volledige tekst van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Bond van Nederlandse Bandfabrikanten, welke
tekst gedeponeerd is bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven en
eveneens, mocht de volledige tekst niet zijn ontvangen dan wel niet
meer in uw bezit zijn, op verzoek terstond wordt toegezonden.
Onderstaande hoofdpunten hebben een informatief karakter en doen
op generlei wijze af aan het onverkort van kracht en toepassing zijn
van de volledige tekst van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Bond van Nederlandse Bandfabrikanten.
a. Op alle overeenkomsten zijn te allen tijde de algemene leveringsen betalingsvoorwaarden van de Vereniging Bond van Nederlandse
Bandfabrikanten van toepassing. Voorwaarden van de koper hebben geen gelding.
b. Offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend.
c. De verkoper kan een voorschot verlangen, dan wel het stellen van
een bankgarantie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

EXTRACT FROM THE GENERAL CONDITIONS OF DELIVERY AND
PAYMENT OF THE ASSOCIATION OF DUTCH RIBBON MANUFACTURERS (VERENIGING BOND VAN NEDERLANDSE BANDFABRIKANTEN B.N.B.)
Below are a few general rules as contained in the general conditions of delivery and payment of the Association of Dutch Ribbon
Manufacturers. This extract is made available to you in addition to
the complete text of the general conditions of delivery and payment
of the Association of Dutch Ribbon Manufacturers, which text being registered with the Chamber of Commerce in Eindhoven. If you
are not in receipt of a copy of the complete text, or it is no longer
in your possession, a copy of the complete text will be sent to you
immediately on request.
The general rules below are informative in nature and in no way affect the applicability of the complete text of the general conditions
of delivery and payment of the Association of Dutch Ribbon Manufacturers.
a. The general conditions of delivery and payment of the Association of Dutch Ribbon Manufacturers apply to all agreements at all
times. Conditions of the purchaser have no validity.
b. Price quotations and tenders are free of obligation.
c. The vendor may require an advance or the drawing up a bank
guarantee within the context of the execution of the agreement.

d. Afroeporders dienen steeds binnen 6 maanden te worden afgeroepen. Na het verstrijken van deze termijn mag de verkoper de totale
uit te leveren hoeveelheid zaken verzenden.

d. Call-up orders must always be called up within six months. After
this period has elapsed the vendor may send the total amount of
goods to be delivered.

e. Wijzigingen en annuleringen in geplaatste orders kunnen slechts
geschieden met instemming van de verkoper.

e. Alterations to and cancellations of placed orders can only be
made with the assent of the vendor.

f. Levertijden zijn bij benadering opgegeven en gebaseerd op een
normale gang van zaken.

f. Delivery times are approximate and are based on a normal course
of events.

g. Niet naleving van verplichtingen door de koper geeft de verkoper
de bevoegdheid de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden.

g. Non-observance of obligations by the purchaser entitles the vendor to suspend or terminate the agreement.

h. De geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper totdat de
koper aan al zijn verplichtingen inzake de levering van zaken heeft
voldaan.
i.

De koper is gehouden de orderbevestiging onmiddellijk te controleren en onjuistheden binnen 3 dagen schriftelijk te melden.

j.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper aan de
verkoper rente verschuldigd. In geval van het uit handen geven
van de vordering aan derden ter incasso, komen de kosten van
invordering voor rekening van de koper, welke kosten tenminste
15% van de hoofdsom exclusief BTW bedragen met een minimum
van € 50,-.

k. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien deze binnen 10 werkdagen na ontvangst van de zaken, schriftelijk worden
ingediend. Ten aanzien van zaken die op enigerlei wijze door de
koper zijn be- of verwerkt, kunnen geen reclames worden aangenomen. Indien een koper een product bestelt dat door de verkoper
speciaal moet worden vervaardigd, is de verkoper gerechtigd
maximaal 10% meer of minder te leveren dan overeengekomen.
l.

Schadevergoeding voor of in verband met geleverde zaken zal nooit
hoger kunnen zijn dan de gefactureerde waarde van die zaken.
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h. The goods supplied remain the property of the vendor until the
purchaser has fulfilled all the obligations relating to the supply
of the goods.
i.

The purchaser is obliged to check the confirmation of order without delay and give notification of any inaccuracies in writing,
within 3 days.

j.

The purchaser becomes liable for the payment of interest to the
vendor if the term of payment is exceeded. If the claim is put in
the hands of third parties for collection, the collection fees will
be at the expense of the purchaser, and will be at least 15% of
the total sum, exclusive VAT, with a minimum amount of € 50,-.

k. Complaints are only valid if presented in writing within 10 working days of the goods being received. Complaints cannot be accepted with regard to goods that have in any way been treated
or processed by the purchaser. If a purchaser orders a product,
which must be specially manufactured by the vendor, the vendor is entitled to supply a maximum of 10% more or less than
agreed.
l.

Compensation for or in connection with the goods supplied can
never exceed the invoiced value of these goods.

THESE CONDITIONS HAVE BEEN REGISTERED WITH THE CHAMBER
OF COMMERCE (KAMER VAN KOOPHANDEL) IN EINDHOVEN
(THE NETHERLANDS)

