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Leverings- en betalingsvoorwaarden
Versie 20110701

Tenzij anders afgesproken gelden de volgende leverings- en betalingsvoorwaarden
1. Voor werkzaamheden op locatie worden voorrijkosten in rekening gebracht.
2. Facturatie van installatie, configuratie en testen van artikelen en/of overige
werkzaamheden vindt, tenzij anders afgesproken, altijd plaats op basis van nacalculatie
à ! 85,00 exclusief btw per uur.
3. Bestelde artikelen kunnen niet worden afgehaald. Indien artikelen worden besteld zonder
de opdracht tot installatie hiervan kunnen voorrijkosten of verzendkosten in rekening
worden gebracht.
4. Voor onze facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
5. De facturen voor de eerste drie bestellingen met een totaalbedrag aan artikelen boven
! 150,00 exclusief BTW dienen vooruit te worden betaald middels een proforma factuur.
6. Facturen met een totaalbedrag aan artikelen hoger dan ! 750,00 exclusief BTW dienen
vooruit te worden betaald middels een proforma factuur.
Algemeen geldende leverings- en betalingsvoorwaarden
1. De prijzen op onze overeenkomsten en facturen zijn in Euro's en exclusief 19% BTW.
2. De Smitse conformeert zich aan de garantiebepalingen zoals deze door de fabrikanten
of importeurs van de diverse merken en producten zijn vastgesteld.
3. De Smitse is niet aansprakelijk voor (tik)fouten in offertes of foutief geoffreerde artikelen.
4. Alle aangeboden artikelen zijn onder voorbehoud van leverbaarheid. Indien een artikel
(tijdelijk) niet leverbaar is zal De Smitse een vergelijkbaar artikel aanbieden.
5. Indien u ontevreden bent over geleverde service en/of producten dient u hierover binnen
een week na factuurdatum contact met ons op te nemen.
6. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van eigendom totdat alle openstaande
facturen zijn voldaan. De Smitse behoudt zich het recht voor artikelen terug te nemen
indien de factuur hiervoor niet binnen 14 dagen na het verstrijken van de vervaldatum is
betaald.
7. In geval van dispuut c.q. een of meer openstaande facturen waarvan de betalingstermijn
langer dan 14 dagen geleden is verstreken kan De Smitse besluiten om de levering van
service en/of artikelen (tijdelijk) te staken.
8. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de
Fenit, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni
2003 onder nummer 60/2003 en te vinden op onze website www.de-smitse.nl en/of op te
vragen via info@de-smitse.nl van toepassing. Door ondertekening van een van onze
overeenkomsten verklaart u een exemplaar hiervan ontvangen te hebben en er mee
akkoord te gaan.
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