______________________________________________________________________________________
Ik heb de algemene leveringsvoorwaarden gelezen en ik ga, met het ondertekenen van dit formulier, hiermee akkoord !

Bedrijfsnaam: ____________________________________________________________
Tenaamstelling factuur:___________________________________________________________
(indien anders dan bedrijfsnaam)

Contactpersoon: _______________________________ Openingstijden :__________________
Adres: _________________________________________________________________________
Postcode en Vestigingsplaats:_______________ ______ Te:_____________________
Factuuradres: __________________________________________________________________
(indien anders dan Adres)

Postcode en Vestigingsplaats:_______________ ______ Te:_____________________
Telefoonnummer:____-_________________

Mobiel : 06 -___________________________

Slijtersvergunning nummer:_______________________________________________________
K.V.K. nummer:___________________________ BTW nummer:_________________________
Ik wil de facturen ontvangen via volgende e-mail :____________________________________
Ik wil graag de nieuwsbrief en prijswijzigingen ontvangen via email:
Emailadres:

Ja / Nee

______________________________________

Eerste zending bij vooruitbetaling, daarna ga ik akkoord met incasso / betaling binnen 21 dagen.
Indien de incasso storneert / betaling te laat is, zal levering pas plaatsvinden nadat de vervallen factuur
voldaan is.
Doorlopende machtiging bedrijven Interpay Nederland B.V.
Ondergetekende, als boven.
Inkassant :

B.V. Groothandel van Wees
Postbus 18
3800 AA Amersfoort

Betalingsgegevens : Betaling inzake: Geleverde dranken
Maximaal bedrag: ___________________
Incassering per: 21 dagen na factuurdatum
Bankgegevens ondergetekende :

Naam Bank:
Adres:
Postcode en plaats:

Bankrekeningnummer: ______________________________
IBAN nummer:
______________________________
BIC nummer:
______________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________

Datum: _____________________

Handtekening:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan inkassant om de betreffende bedragen af te schrijven van de
bankrekening.
Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij 5 werkdagen de tijd om zijn bank of giro kantoor opdracht te geven het
bedrag terug te boeken.

>>> Dit formulier graag opsturen naar facturatie@vanweesholland.com

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 2019
VERKOOP

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Verpakkingen en flessen kunnen afwijken van de
foto’s. Alle prijzen zijn vrijblijvend, in Euro’s, exclusief BTW en wettelijke afvalsbeheersbijdrage.
De 1e order gaat uitsluitend bij vooruitbetaling, na volledige acceptatie van onze voorwaarden.
Kredietlimiet maximaal Eur 10.000,- tenzij anders overeengekomen.
Verandering van rechtspersoon altijd direct doorgeven.
Artikelen zijn per fles te bestellen tenzij anders aangegeven, toeslag € 0,25 p/fles.
Afleveringen in Nederland, bestelling vanaf € 1000,- excl. btw, franco huis. Voor bestellingen van
€ 500,- tot € 1000,- excl. btw, is de bijdrage in de kosten € 25,- excl. btw, en voor bestellingen van
€ 0,- tot € 500,- is dit € 35,- excl. btw. Voor de waddeneilanden geldt dubbel tarief.
Door bij ons te bestellen gaat u volledig akkoord met onze voorwaarden en condities.
BESTELLINGEN

Bestellingen kunt u opgeven via onze website : www.vanweesholland.com
Of per e-mail : bestelling@vanweesholland.com
Of telefonisch met vermelding van artikelnummers : telefoon: 033 – 4616426
Niet voorradige artikelen vervallen voor het benodigde franco huis bedrag.
Bijbestellingen kunnen na 12.30 uur niet meer in behandeling worden genomen.
BETALINGEN

Alle goederen blijven onvervreemdbaar eigendom van B.V. Groothandel van Wees tot de factuur in
zijn geheel voldaan is, ook bij wederverkoop door curator.
Betaling binnen 21 dagen of per automatische afschrijving 3 weken na factuurdatum.
Bij stornering en vervallen facturen zal levering pas weer plaatsvinden na volledige betaling.
Eventuele curator- en incassokosten komen voor rekening van de afnemer.

ABN AMRO BANK :
IBAN : NL15 ABNA 0553 1104 89
BIC : ABNANL2A
ING BANK :
IBAN : NL63 INGB 0000 0997 66
BIC : INGBNL2A
RETOUREN EN SCHADES

Klachten met betrekking tot transport en manco's bij ontvangst direct op het vervoersbewijs
aantekenen en direct na aflevering goederen bij onze verkoopafdeling melden.
Breuk kan alleen vergoed worden als het aangetekend is op het vervoersbewijs.
Breukflessen dienen voor vergoeding altijd geretourneerd te worden. Hiervoor kunt u contact
opnemen met onze verkoopafdeling.
Retourzendingen altijd in overleg met de afdeling verkoop.
Bij retourzendingen op verzoek van de klant brengen wij 10% onkosten vergoeding in rekening en
bovendien een bijdrage in de vrachtkosten.
BEZOEK EN AFHALEN VAN GOEDEREN

Bezoek en afhalen kan alleen op afspraak, tel 033-4616426
Ons bezoek en afhaaladres is Heliumweg 5, 3812 RD Amersfoort.
Af te halen goederen dienen minimaal 1 dag vooraf besteld te zijn
Afhaaltijden: ma-do van 8:00-10:30 / 10:45-12:30 / 13:00-15:00 / 15:15-16:00.
Vrijdag tot 14.00 uur

Na akkoord getekend,
Naam : ___________________________
Datum :___________________________ Handtekening :
Plaats : ________________________

