NL - GH
Algemene
leveringsvoorwaarden:

Wij leveren:

Am Haag 11C
97234 Reichenberg
GERMANY/DUITSLAND

+49 (0) 93 1/660 61-0
Buiten kantooruren neemt een antwoordapparaat de opdrachten aan.

FAXEN
+49 (0) 93 1/660 61-11
Fax-bestelformulier gebruiken of een brief faxen

Zichtbare gebreken zijn volgens 377 HGB onverwijld., dit houdt in
binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen dit schriftelijk te melden. Voor
gebrekkige goederen worden naar onze keuze gelijksoortige goederen geleverd
of wij zorgen voor een kreditnota voor de waarde van het gebrek. Verdere
aaspraken, uit welke rechtgrond dan ook, in het bijzonder vooral wegens schade
vanwege het gebrek, worden niet vergoed indien aan ons geen opzet of grote
nalatigheid verweten kan worden.
Alle waarborgaanspraken vervallen uiterlijk 1 maand na schriftelijke melding
van het gebrek aan ons.

INTERNET
www.folkmanis.de

Ongefrankeerde pakketten worden door ons niet aangenomen. Belt u ons op,
zodat wij een gunstige retourzending kunnen afspreken.

EXPORT

E-MAIL

Europa-levering

info@folkmanis.de

POST

Wij leveren aan alle landen binnen Europa. Zonder dat er tol of andere extra
kosten bij komen (dit geldt niet voor landen buiten de EU). De rekeningen
sturen wij in EURO.

Deze netto prijslijst geldt alleen voor onze handelaren, de wettige BTW
komt daar nog bij. Deze prijzen gelden tot het opnieuw uitkomen van
een prijslijst. Bij invoering van de Euro worden de rekeningen in Euro
gemaakt. Alle goederen blijven tot volledige betaling van alle vorderingen,
uit onze zakenrelatie tesamen met het bestelde, ons eigendom, ook na
vervreemding aan derden, een verpandig of zekerheidseigendomsoverdracht is dan niet toegestaan.
De wederverkoop van de onder eigendomsvoorbehouden geleverde
goederen wordt in overeenkomstig de gang van zaken toegestaan. De
door wederverkoop ontstane vorderingen worden aan ons overgedragen.
Zodra het bedrag van de vooruit overgedragen vorderingen van de
zekere aanspraken meer als 20% overtreft, geven wij het overtreffende
bedrag vrij.
Herkomst en gerecht zijn gevestigd in Würzburg, Duitsland.

• alleen wanneer u of uw bedrijf een geldig BTW-nummer heeft en u
dit doorgeeft bij de bestelling (geldt niet binnen de BRD of
Zwitserland)

€ 150,- (Eerste bestelling met vooruitbetaling)
(Nabestelling)

Voor bestelling invullen:

FAKTUURADRES:
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:

VERZEND-

• factuur en afleveradres buiten EU moet aanwezig zijn.

KOSTEN

VERZENDKOSTEN

MINIMUMBEDRAG:
€ 50,-

Eerste leveringen en leveringen in Europa worden tegen vooruitbetaling
of evt. bankverklaring geleverd, indien er geen samenwerkingsverband
bestaand met iemand met wie wij een diskrediet overeenkomst hebben.
Anders moeten onze rekeningen binnen 10 dagen na factuurdatum, per
creditcard of per cheque, telkens zonder aftrek of door bankincasso met 3%
korting (incasso alleen mogelijk van Duitse rekeningen).worden betaald.
Bij overschrijding van genoemde termijn behouden wij ons het recht voor
de gebruikelijke rente door te berekenen. Wij behouden ons het recht voor,
na diverse aanmaningen, terug te keren naar de module vooruitbetaling.

Rekening zonder B.T.W. ???

Am Haag 11C
97234 Reichenberg
GERMANY/DUITSLAND

alleen het formulier of een brief sturen.

G

IBAN-DE 43 7601 0085 0227 581850

RECLAME

TELEFOON

EN BETALING

Postbank Nürnberg
BIC: PBNKDEFF760

in de regel binnen 2-3 dagen
Verzendkosten zie rechts ➜

U bestelt per:

.

PRIJS

LEVERING

Wij leveren aan alle landen binnen Europa

@

De betaling gaat als volgt:

Afleveradres Bestelbedrag

EUROPA
EUROPA
+ 
+ 




Verzendkosten

per levering
€ 14,90
nalevering niet mogelijk. Nieuwe bestelling
per levering
€ 6,90
nalevering
franco
per levering
CHF 9,90
nalevering
franco

Afleveradres Bestelbedrag

Verzendkosten

EUROPA
EUROPA
+ 
+ 

€ 14,90




4-Pack

nalevering niet mogelijk. Nieuwe bestelling

4-Pack
nalevering
4-Pack
nalevering

€ 6,90
franco
CHF 9,90
franco

*Please ask for freight rates for these countries:
BG, EST, FIN, GR, IRL, LV, LT, M, N, PL, P, RO,
E, S-north, SK, SLO, CZ, H, CY

Eerste bestelling

Nabestelling

Betaling vooraf
BTW-nummer:

Fax:
e-mail:
AFLEVERADRES:
(als niet idem Faktuuradres)

Geeft u voorkeur aan betalen per CREDITCARD, vult u
dan het onderstaande in blokletters in:

Firmanaam:
T.a.v.:
Adres:

Postcode/Plaats:
e-mail:
Opmerkingen:

Creditcardsoort:
Creditcardnummer:

Vervaldatum creditcard:
Naam kaarthouder:
Bevestiging:
Datum, Handtekening

