Prijzen.
De prijzen zoals vermeld op onze website zijn incl. btw, of opgegeven
door onze verkopers, c.q. vertegenwoordigers zijn netto, vrijblijvend
en altijd exclusief BTW. Dit geldt ook voor door ons aangenomen
bestellingen tenzij daarbij uitdrukkelijk een bepaalde prijs is
overeengekomen. Orders en condities aangenomen en overeengekomen met
onze verkopers of vertegenwoordigers zijn pas rechtsgeldig na
schriftelijke bevestiging onzerzijds of door het zenden van de factuur.
Glas diverse behoudt zich het recht voor de prijzen, zonder
voorafgaande kennisgeving, te wijzigen en bij eventuele
waardevermindering van de Nederlandse valuta ten opzichte van de
buitenlandse een valutatoeslag te berekenen.

Eigendomsvoorbehoud.
Alle door Glas diverse geleverde goederen blijven het onvervreemdbaar
eigendom van Glas diverse zolang de koper niet aan al zijn
verplichtingen tegenover Glas diverse heeft voldaan. Zolang de koper
niet aan deze verplichtingen voldaan heeft, is hij houder der goederen
voor Glas diverse met de rechten en plichten van een bruiklener, doch
draagt hij niettemin alle risico's aan de toepassing of het verbruik
van de goederen verbonden. Glas diverse blijft bevoegd om haar eigendom
te allen tijde tot zich te nemen waarbij reeds gedane betalingen naar
billijkheid worden verrekend.

Betalingen.
Tenzij anders overeengekomen geldt:
Betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum netto; bij betaling binnen 8
dagen na factuurdatum mag u 2% betalingskorting onthouden. In alle
gevallen waarin de betalingen later geschieden aan de overeengekomen
termijn, behoudt Glas diverse zich het recht voor één percent
renteverlies per maand in rekening te brengen. In geval van aanvraag
tot surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de zaak van
de koper worden de vorderingen van Glas diverse direct en in zijn
geheel opeisbaar. Alle kosten, gemaakt ter incasso van niet tijdig
betaalde bedragen, zijn voor rekening van de koper.

Leveringen
Bij bestelling minder dan € 400,00 ex BTW worden de vrachtkosten tegen
kostprijs doorberekend.
Goederen reizen voor rekening en risico van de koper, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer de goederen op verzoek
van de koper PER EXPRESSE worden verzonden zijn deze kosten voor de
koper. Glas diverse behoudt zich het recht voor de goederen, zonder
opgave redenen, onder rembours te verzenden.

Kleine ordertoeslag.
Bij bestellingen onder de €25,00 ex BTW wordt een kleine ordertoeslag
van €6,50 ex BTW berekend.

Retourzendingen.
• Goederen door Glas diverse foutief geleverd dienen binnen 14 dagen te
worden geretourneerd onder vermelding van factuur— c.q. ordernummer.
Wordt er geen order— c.q. factuurnummer opgegeven dan zal de
creditering tegen standaardkorting plaatsvinden. - Alle overige
goederen kunnen alleen na overleg worden teruggenomen. Waarbij aan Glas
diverse een specificatie wordt ingezonden van de goederen welke men
wenst te retourneren met vermelding van order— c.q. factuurnummers
waarop de goederen zijn geleverd. Aan de hand van deze opgave zal Glas
diverse bepalen welke goederen kunnen worden teruggenomen. Niet voor
creditering komen in aanmerking beschadigde goederen en goederen
waarvan de verpakking is beschadigd. Eventuele creditering zal
geschieden onder aftrek van 10% behandelingskosten.
- Speciaal bestelde goederen, die niet in de catalogus vermeldt staan,
kunnen NIET worden teruggenomen.

Reclames.
Reclames over geleverde goederen moeten binnen 10 dagen na levering van
de goederen worden ingediend.
Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

Garantie.
Goederen die fabrieksfouten vertonen dienen ter garantiebeoordeling
franco te worden opgestuurd.
Glas diverse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele
schade welke door het gebruik van het geleverde aan koper of aan een
derde is overkomen.

Nalevering.
Artikelen welke niet onmiddellijk geleverd kunnen worden, worden voor
nalevering genoteerd, tenzij de koper uitdrukkelijk te kennen geeft dat
geen nalevering moet plaatsvinden.

Verpakking.
Wordt in bepaalde gevallen tegen kostprijs berekend en kan niet worden
teruggenomen.

Machines en Constructie.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op alle leveringen
en op door ons af te sluiten overeenkomsten van koop— en verkoop van
toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Glas diverse maakt met voorbehoud op tussentijdse prijswijzigingen,
alsmede wijzigingen in de afgebeelde producten en omschrijvingen zijn
voorbehouden.
Typefouten en/of andere onvoorziene wijzigingen.
Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

