LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
LEVERTIJD:
Minimaal 5 werkdagen
Afwijkende levertijd in overleg
Aanlevering in overleg
FINANCIELE VERPLICHTING:
Een voor USB van Duynhoven BV nieuwe klant, dient de verkoopprijs telefonisch over te maken bij
oplevering van de behandelde materialen
Bij bestaande klanten dient de betaling strikt te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, netto
factuurprijs
Grote opdrachten worden in gedeelten gefactureerd
De genoemde verkooppprijs is alleen geldig bij aanlevering van de gehele partij
GELDIGHEIDSDUUR OFFERTE:
Tot 3 maanden na offertedatum
AAN- EN AFLEVERING:
De materialen dienen vetvrij te worden aangeleverd en na behandeling door u te worden opgehaald.
Mochten de materialen niet binnen één dag na behandeling zijn opgehaald, worden deze in de
buitenlucht buiten het afgebakend terrein gelegd. Ophalen zal dan nog binnen vier werkdagen
moeten gebeuren alvorens USB extra opslagkosten gaat berekenen. Deze kosten bedragen voor
opslag binnen € 0,90 per m² p/dag
Verzinkt werk dient te zijn voorzien van een degelijke laag zink bestemd voor poedercoating.
De materialen moeten zijn voorzien van goede ophangmogelijkheden ten einde deze goed te kunnen
ophangen aan onze poedercoatlijn. Tevens dienen de ophangpunten zo te zijn dat de producten goed
onder elkaar kunnen worden gehangen. De klant dient hier zorg voor te dragen.
Scherpen kanten en/of hoeken, lasspetters ofwel kettinglassen, geweven of gedrukte gaas, vallen te allen
tijde buiten de garantie.
BEREKENING M²:
Ladderwerk, framewerk en leuningwerk worden minimaal aan één zijde dicht gemeten
Alle gaten worden minimaal dicht gemeten
Alle flenzen, aangelaste en/of losse onderdelen die niet op uw tekening of schets staan en niet schriftelijk
zijn opgegeven worden aan u doorberekend op basis van nacalculatie.
VERKOOPPRIJS INCL. (indien anders vermeld):
Laden en lossen op ons terrein
Standaardverpakking
VERKOOPPRIJS EXCL. (indien anders vermeld):
Verpakkingsmaterialen
Eventueel afplak- en schilderwerk
Overige behandelingen niet met naam genoemd in deze offerte.

Note: vermelde prijzen zijn excl. Btw.

