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HR Groep Streetcare leverings- en betalingsvoorwaarden
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene
leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunievoorwaarden*. Deze aangeduid als Metaalunievoorwaarden en
gedeponeerd ter grif ie van de rechtbank te Rotterdam op 1 jan. 2019.

Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

*

In afwijking van 17.4 van de hiervoor genoemde Metaalunievoorwaarden geldt uitsluitend de volgende bepaling:
17.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen
op te schorten is uitgesloten, ook in het geval van surseance van betaling of faillissement van opdrachtnemer of de wettelijke
schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

*

In afwijking van 21.1 van de hiervoor genoemde Metaalunievoorwaarden geldt uitsluitend de volgende bepaling:
21.1 Opdrachtgever is niet bevoegd en heeft geen recht de overeenkomst op te zeggen, te annuleren of (geheel dan wel gedeeltelijk)
te ontbinden, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt. Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer
een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor
opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.

Levering (NL):

Franco huis op één adres in Nederland (behalve de eilanden) vanaf
€1.500 per order, exclusief emballagekosten.

Voor hoofdbewegwijzering, verkeerstechniek, masten, portalen
en straatmeubilair wordt altijd minimaal €150 in rekening gebracht.

Levertijd:

In overleg overeen te komen.

Behandel en/of- verzendkosten:

Voor bestellingen onder €1.500 berekenen wij verzendkosten vanaf
€25.

Voor bestellingen onder €1.500 berekenen we per pallet €100 netto,

Prijzen:

Exclusief 21% B.T.W.

Betaling:

Binnen 30 dagen na factuurdatum, netto.

Plaatsing:

zie de plaatsingsvoorwaarden.

Emballage:

Emballage moet altijd retour gestuurd of meegegeven worden.
Bij behouden wordt dit in rekening gebracht.
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