LEVERING EN GARANTIE EN
ALGEMENE VOORWAARDEN.
Algemene levervoorwaarden WOONGLAS.NL
Artikel 1.Algemeen
1.1 - Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met WOONGLAS.NL betreffende
de
verkoop, levering van glas en de daarmee verband houdende producten en / of
diensten.
1.2 - Afwijkingen en / of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze
schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.3 - Een exemplaar van deze voorwaarden mag u kopiéren of downloaden via onze site.
1.4 - WOONGLAS.NL behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te
wijzigen.
Artikel 2. Offerte/bestellen
2.1 - Alle offertes van WOONGLAS.NL in welke vorm dan ook zijn steeds vrijblijvend en
onverbindend,
tenzij anders is overeengekomen.
2.2 - Voor de standaard glasproducten heeft WOONGLAS.NL voor haar klanten een
programma
ontwikkeld waarmee de klant zelf een offerte kan samenstellen.
Aan deze calculaties kunnen geen rechten ontleend worden.
2.3 - Voor niet standaard producten dient u in contact te treden met WOONGLAS.NL.
Dit kan bij voorkeur via de mail t.o.h.vanderwal@gmail.com .
Geef hierbij altijd uw naam, telefoonnummer en wensen door.
2.4 - De klant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke bepalingen
en geldende
NEN Normen - NPR Normen
WOONGLAS.NL kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van
deze normen.
De NEN Normen en de NPR Normen kunt u downloaden bij onze partner A.G.C.
2.5 - De klant is zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave van de afmetingen van het
glas.
Hierbij gelden de volgende regels.
- De klant geeft altijd de netto glasmaten door en dient zelf te zorgen voor voldoende
omtrekspeling.
- De klant houdt rekening met eventuele glasaftrek bij gebruik van ventilatie roosters.
- Afwijkingen van bovenstaande uitgangspunten dienen altijd gemeld te worden aan
WOONGLAS.NL
Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 - De overeenkomst tussen klant en WOONGLAS.NL komt definitief tot stand na
acceptatie van
WOONGLAS.NL van een opdracht per email.
Ter bevestiging van de acceptatie van de opdracht zendt WOONGLAS.NL per email
een
bevestiging.
3.2 - Afspraken welke schriftelijk, mondeling, of digitaal tot stand komen zijn bindend.
Artikel 4. Bezorgen van goederen

4.1 - Er wordt alleen glas geregeld in Overijssel.
4.2 - Beglazingsmaterialen worden meegeleverd bij het glas.
4.3 - Indien de totale order minder is dan € 150.00 excl. btw, wordt er € 35.00 excl. btw
bezorgkosten
in rekening gebracht.
4.4 - Goederen worden uitsluitend bezorgd.
4.5 - WOONGLAS.NL is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
Dit zal altijd in overleg plaatsvinden.
4.6 - Op de afgesproken datum van aflevering, dient bij voorkeur de klant of diens
vertegenwoordiger
aanwezig te zijn op het afleveradres. WOONGLAS.NL kan niet aangeven op welk
tijdstip de
goederen geleverd worden.
Indien niemand aanwezig is op het afleveradres worden de goederen toch afgeleverd,
dit is geheel
op eigen verantwoording.
4.7 - Glas is een breekbaar product en tijdens het productie- en logistieke proces kan er
daarom
vertraging ontstaan voor de levering aan de klant.
Opgegeven leverdata zijn daarom altijd onder voorbehoud van onvoorziene
omstandigheden.
WOONGLAS.NL zal haar uiterste best doen om eventuele verschuivingen tijdig te
melden.
Helaas zal dit niet altijd lukken, omdat WOONGLAS.NL hierbij afhankelijk is van
tijdige en
accurate informatie van derden.
Het niet bezorgen op de opgegeven datum kan nooit reden zijn om de overeenkomst op
te zeggen.
Artikel 5. Betaling en Prijzen
5.1 - Alle genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.
5.2 - Goederen worden altijd vooraf per bank betaald.
Na ontvangst van de betaling worden de orders definitief afgehandeld.
Artikel 6. Transport risico
6.1 - Het transport van het bestelde glas is voor risico van de verkopende partij.
Daarom verzekert WOONGLAS.NL alle transporten tegen breuk gedurende het
transport

