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Algemene leverings--en betalingscondities IBS Retail
Prijzen
Onze prijzen zijn exclusief BTW, exclusief de eventueel van overheidswegen wettelijk verplicht op te leggen
heffingen en exclusief de eventueel van toepassing zijnde extra afleveringskosten.
Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door ons aangeboden prijzen en
condities zijn altijd onder voorbehoud.
Levering
Leveringen geschieden franco huis vanaf een orderwaarde van € 50,00 Voor orders met een totale orderwaarde
onder de € 50,00 brengen wij eenmalig € 6.60 per order extra in rekening. Rembourskosten zijn daarin niet
inbegrepen en komen voor rekening van de afnemer.
Betaling
Tenzij anders overeengekomen geldt als betalingsconditie: 14 dagen netto of anders in overleg met IBS Retail . Bij
overschrijding van deze termijn komen alle door IBS Retail tot inning van de openstaande rekeningen te maken
gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, gene uitzondering, voor rekening van de nalatige koper. Bovendien
behoudt IBS Retail zich het recht voor om bij overschrijding van de toegestane krediettermijn aanspraak te maken op
vergoeding van de wettelijke vertragings-rente (art. 1286 B.W).
Schadeclaims
Schadeclaims worden slechts bij geleverd bewijs erkend tot ten hoogste het factuurbedrag van de goederen die de
schade veroorzaakten.
Reclames
Reclames dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de zending schriftelijk IBS Retail ingediend te zijn. Reclames
hebben geen recht op erkenning indien het geleverde geheel of gedeeltelijk verkocht, op enigerlei wijze bewerkt,
bedrukt, beplakt of versneden of op andere wijze behandeld is.
Retourzendingen
Retouren zijn alleen toegestaan na tijdige en gemotiveerde reclame en vergezeld van een door ons verstrekte retour
bon. Deze zendingen dienen franco aan ons adres te geschieden. Wij behouden ons het recht voor om minimaal de
door ons extra te maken retourskosten in mindering te brengen met een minimum van € 12,00. Tevens behouden
wij ons het recht voor om retouren te weigeren.
Speciaal te bestellen of aangemaakte artikelen kunnen onder geen voorwaarde worden teruggenomen.
Eigendomsvoorbehoud
Tot aan de volledige afdoening van alle vorderingen, welke voor de afnemer uit de verkoopovereenkomst
voortvloeien, blijven de geleverde goederen uitsluitend eigendom van IBS Retail en kunnen de geleverde goederen
zonder rechtelijke tussenkomst door IBS Retail worden teruggevorderd. Afnemer is voor de algehele betaling niet
gerechtigd de goederen aan derden te verpanden of eigendom over te dragen. Bij overtreding hiervan is de koopprijs
terstond opeisbaar, ongeacht het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
Inkoopvoorwaarden van afnemers
Inkoopvoorwaarden van afnemers, die strijdig zijn met- of uitgebreider zijn dan onze verkoopvoorwaarden worden
onder geen enkele voorwaarde erkend.
Deze voorwaarden
Deze voorwaarden kunnen afwijken van hetgeen schriftelijke met afnemers is overeengekomen. Behoudens het
gestelde onder "inkoopvoorwaarden van afnemers" prevaleren in die gevallen de separaat overeengekomen
voorwaarden.
Op al onze transacties zijn onze volledige algemene verkoop- en contractvoorwaarden van toepassing.
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