LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
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Maat van de planten onder voorbehoud van groei en weersomstandigheden.
De prijzen zijn exclusief BTW – fust en kleuretiketten.
Levering af kwekerij, tenzij anders overeengekomen.
De afgehaalde of op transport gezette goederen reizen op verantwoordelijkheid en risico van de klant.
Wanneer bestelde planten niet binnen 1 week opgehaald worden, behouden wij ons het recht voor
om extra verzorgingskosten in rekening te brengen.
Reserveringen moeten binnen 4 weken worden afgenomen mits anders schriftelijk is overeengekomen
Wanneer er binnen één maand voor minder dan €50,- besteld wordt, behouden wij ons het recht voor
om €7,50 administratiekosten te berekenen.
Voor een boxpallet rekenen wij €21,00.
Voor een palletbodem rekenen wij €6,00.
Voor een lage veenmanskist rekenen wij €2,60, voor een hoge veenmanskist €3,60.
CC-karren en CC-platen dienen direct geruild te worden bij aflevering.
Voor Afval in kisten of boxpallet houden wij het recht om hiervoor een vergoeding te rekenen. (afval
zoals Potten, plasctic, puin en blikjes en diverse) alles komt leeg retour
Voor kleuretiketten (incl. aanhangen of bijsteken) rekenen wij €0,15.
Betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum.
Bij latere betaling dan 30 dagen rekenen wij 1% rente per maand.
Bij betaling binnen 10 dagen mag geen betalingskorting worden ingehouden.
Bij niet betalen geven wij de vordering uit handen aan: Incassobureau Excellent.
Alle gerechtelijke & buitengerechtelijke kosten & rente komen voor rekening van de klant.
Alle geleverde goederen blijven eigendom van Van Kaam Tuinplanten, totdat deze zijn betaald.
Schriftelijke reclame binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen.
Aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
Onze aansprakelijkheid van eventueel geleden schade is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
Wij kunnen geen garantie geven op producten geleverd van derden partijen, van producten uit eigen
productie is er enig overleg mogelijk waar bij wij het laatste woord hebben.
Alle bestelde planten kunnen niet retour worden gegeven.
Voor de vervolgschade en onvoorziene weersinvloeden nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid.
(vorst, hagel en storm)
Bij retour sturen van leeg fust zijn de kosten altijd voor de klant.
Alle informatie is onder voorbehoud van typfouten, vergissingen en/of tussentijdse prijswijzigingen.
Naast bovenstaande punten gelden H.B.N. voorwaarden.
Elke koper is bekend met onze voorwaarde en gaat hiermee automatisch akkoord

