Verkorte leveringsvoorwaarden | Displays
Displays
• Indien bestanden niet goed worden aangeleverd en we moeten er zelf nog aanpassingen in
doorvoeren wordt de tijd doorgeteld en verrekend à €60,- per uur.
• De bestanden moeten vervolgens door u worden goedgekeurd.
• Indien de bestanden te laat worden aangeleverd waardoor we niet op tijd kunnen leveren
mag van de levertijd worden afgeweken.
• Het is ten strengste verboden om met een door ons ontworpen display te gaan “shoppen”.
Wij steken veel energie in het bedenken en maken van een display. We behouden ten alle
tijden de rechten over het design, zelfs als u een vergoeding voor een proefmodel heeft
betaald.
• Bij displays op maat kan er 10% meer of minder geleverd worden i.v.m. uitval. Dit wordt in de
prijs doorberekend.
• Displays worden, zonder anders besproken te hebben, aangeleverd in bulk; dus niet per stuk
in een doos.
Prijzen & Levering
• Alle prijzen die worden gemaakt zijn excl. btw.
• Geef duidelijk uw factuur en aflevergegevens door.
• 50% van de kosten moet bij bestelling worden voldaan. De resterende 50% dient binnen 3
weken na levering van de order te worden voldaan.
• Alle prijzen zijn af fabriek. De kosten van de vervoerder worden doorberekend. Maar
natuurlijk mag u de display ook zelf komen ophalen.
o Pakket: €20,-

•
•

Nederland

1 pallet
€50,-

2 pallets
€80,-

Iedere extra pallet
€20,-

België

€60,-

€100,-

€30,-

Extra verpakkingskosten (bijv. bij display per stuk verpakken) moeten duidelijk van tevoren
besproken en verrekend worden.
De leverdatum die we aangeven is de verwachte leverdatum.

Productieproces
• Wij maken altijd een proefmodel tegen een onkostenvergoeding. Controleer het proefmodel
goed op kwaliteit, drukwerk, stevigheid etc. Na goedkeuring van het proefmodel wordt de
productie gestart. Fouten die na afloop worden opgemerkt nemen wij niet voor onze
rekening.
• Binnen 3 dagen na levering moeten eventuele productiefouten en/of verkeerde aantallen bij
ons gemeld worden (graag met foto’s).
• Bij houten displays kan het voorkomen dat de exacte tint van het hout kan variëren.
• Voor de bedrukking van een proefmodel gebruiken wij een andere printer dan voor de
uiteindelijke productie. Het kan hierdoor voorkomen dat er een lichte afwijking in kleur en/of
scherpte is t.o.v. het proefmodel.
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