Algemene leveringsvoorwaarden
Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Plus equipment B.V. zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna:
Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Levering
Franco levering van de in de prijslijst vermelde producten met netto factuurwaarde groter dan € 300,00 exclusief BTW per zending naar
één adres in Nederland. NB.: Voor de eilanden geldt een extra toeslag.
Verzendkosten
Levering van de in de prijslijst vermelde producten met netto factuurwaarde kleiner dan € 300,00 exclusief BTW per zending naar één
adres in Nederland. Hiervoor brengen wij een bedrag van € 11,50 in rekening zijnde de tegemoetkoming in de
transport/verzendkosten. NB.: Voor de eilanden geldt een extra toeslag.
Schade(s)
U heeft de verplichting om bij ontvangst, de verpakking op schade te controleren en hiervan direct melding te maken op de
vracht/afleverbrief van de vervoerder. Plus Equipment dient direct zowel telefonische als schriftelijk door de ontvanger op de hoogte
gesteld te worden.
Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval
is, dient u Plus Equipment B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat
constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk op de hoogte te brengen.
Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt.
Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde
toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen.
Reclamaties dienen binnen 24 uur na ontvangst zowel telefonische als schriftelijk te worden gemeld bij Plus Equipment
Retourzendingen
Retourzending(en) dient u binnen 5 werkdagen schriftelijk via e-mail te melden en het product (in originele en complete verpakking)
onbeschadigd en IN ZIJN GEHEEL ONGEBRUIKT terug te sturen vergezeld met een kopie van de pakbon en een volledig ingevulde RMA
(= Return Material Agreement). In elke andere staat wordt het product niet retour genomen! Daarbij draagt u zelf de kosten en het
risico van de retourzending. De RMA is te downloaden via onze site www.pleq.com
Bij retourzendingen wordt 15% retournamekosten in rekening gebracht over het netto goederenbedrag met een minimum van € 15,00.
Artikelen buiten ons standaard assortiment/leveringsprogramma die speciaal voor u zijn besteld, worden niet retour genomen.
Prijzen
Prijswijzigingen, technische wijzigingen en druk-, zet- of typefouten voorbehouden.
Garantie
Recht op garantie vervalt 12 maanden na leveringsdatum.
Garantieclaims dienen schriftelijk te worden aangevraagd bij Plus Equipment.
Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Plus Equipment B.V.
verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Aansprakelijkheid
Plus Equipment is nimmer aansprakelijk voor schade/vervolgschade door het gebruik van haar producten.
Betalingen
Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.
Algemene voorwaarden
Op al onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te
Rotterdam, van toepassing alsmede de hierboven vermelde verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.
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