Algemene Voorwaarden
Van Haecksler BV, nader te noemen verkoper.
Artikel 1.: Gelding
Deze voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle door/vanwege verkoper gesloten
overeenkomsten aangaande Haecksler versnipperaars en aanverwanten.
Artikel 2.: Prijzen
De vermelde prijzen zijn exclusief btw, omdat voornamelijk aan bedrijven geleverd wordt. De prijzen zijn opgesteld
met de laatst bekende informatie en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Een per post of mail aangeboden
prijs is tot maximaal twee weken na datum afgifte geldig.
Artikel 3.: Vooruitbetaling
In geval van bestelling wordt betaling van het totale factuurbedrag door klant vooraf overgemaakt.
Bij uitzondering wordt overeengekomen dat 10% van het totale factuurbedrag vóór levering wordt overgemaakt, en
het restant op moment van afhalen van de bestelling.
Artikel 4.: Reclames
De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst
beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of
redelijkerwijze had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Blijkt echter aan de zaak een eigenschap te
ontbreken die deze volgens de verkoper bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende of behoorde
te kennen doch niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de daadwerkelijke
ontdekking geschieden.
Artikel 5.: Eigendomsvoorbehoud:
Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat volledige betaling van de op deze zaken
betrekking hebbende vordering(en), rente en kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor
betaling van het aan verkoper toekomende.
Artikel 6.: Retourneren van bestelling:
Koper heeft recht op retourneren van bestelling binnen 7 dagen na ontvangst, mits het artikel ongebruikt is. Zonder
opgaaf van reden, wel na overleg met verkoper. Artikelen moeten onbeschadigd, direct weer te verkopen zijn en in
hun originele verpakking worden aangeboden. De leveringskosten van fabriek naar klant worden niet teruggestort.
De kosten voor het retourneren (van klant naar vestiging in Nederland) zijn voor de klant. Eventueel kunnen kosten
worden berekend voor het weer verkoopklaar maken van het geretourneerde.
Artikel 7: Garantie:
U heeft 1 jaar fabrieksgarantie op de machines. Particuliere gebruikers krijgen 2 jaar garantie. Op accessoires en
bijproducten is deze periode vaak korter. Dit kunt u bij ons navragen.
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