H. VAN WIJNEN SALMON SMOKERS
Krimpen aan den IJssel

tel.: +31 (0)180 - 512 655

fax: +31 (0)180 - 513 903

BESTEL- EN VERZENDPROCEDURE RELATIEGESCHENKEN 2014

Bestelwijze
Door invulling van bijgevoegd fax-bestelformulier kunt u uw bestelling bij ons opgeven. Uw bestelling
ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vrijdag 5 december 2014.
Alleen schriftelijke bestellingen kunnen in behandeling worden genomen.
Op uw verzoek, sluiten wij uw ongeadresseerde wenskaarten kosteloos bij de pakketten. U kunt dit aangeven
op het bestelformulier (bijsluiting is voor risico van de opdrachtgever). Adressen en wenskaarten dienen
minimaal 14 dagen vóór de gewenste afleverdatum in ons bezit te zijn. Alleen dan kunnen wij tijdige
levering garanderen.

 Minimum bestelgrootte: 35 pakketten per levering
Leveringswijze
Alle pakketten bevatten een polystyrene binnendoos. Het polystyreen zorgt ervoor, dat de inhoud van het
pakket - na vertrek uit onze koelcellen - 24 uur koel blijft. Echter, na deze 24 uur moeten de producten weer
terug in de koeling (0 - 7o Celsius).
Levering van de pakketten kan als volgt plaatsvinden:

(a) afhalen:
bij:

H. van Wijnen B.V.

Expeditie aan de Van Utrechtweg 25
Krimpen a/d IJssel
tel: 0180 - 512 655
Afhaaltijden:
NB:

maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 11.30 uur.
bestellingen kunnen niet in delen worden afgehaald, tenzij dit van te voren, bij
bestellen is overeengekomen.

(b) centrale aanlevering:
Bij bestellingen van minimaal 35 pakketten per levering kunnen wij uw bestelling bij u (binnen
Nederland) afleveren. Afleveradres dient goed bereikbaar te zijn voor vrachtwagens, uitsluitend na
goedkeuring van H van Wijnen B.V.
Uw voorkeur voor de week van uitlevering kunt u aangeven op het bijgevoegde fax-bestelformulier.
Na ontvangst van uw bestelling sturen wij een bevestiging waarin wij u over de afleverdatum
informeren.
(c) verzending per Koerier, uitsluitend op aanvraag.

Uitlevering van de pakketten vindt plaats vanaf week 48
Betaalwijze
U kunt als volgt betalen:
 Contant indien factuurbedrag kleiner is dan € 700,-- inclusief BTW
of:



Op rekening binnen 30 dagen na factuurdatum
(zie ook onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Op al onze leveringen zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
MOCHT EEN PAKKET (OF EEN ONDERDEEL DAARVAN) NIET MEER VOORRADIG ZIJN, DAN BEHOUDEN WIJ ONS
HET RECHT VOOR EEN IN KWALITEIT EN PRIJS GELIJKWAARDIG ALTERNATIEF TE LEVEREN.
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Koerier verzendprocedure
Binnen Nederland kunnen wij uw pakketten per koerier laten bezorgen.

Wilt u erop toezien dat u ons de juiste adressen met postcodes aanlevert?
U kunt kosteloos wenskaarten laten bijsluiten. Deze kaarten dienen dan wel ongeadresseerd te zijn, zodat
verwarring over adressering wordt voorkómen Zie tevens hieronder bij verzendingsvoorwaarden.
Kosten van verzending per pakket per afleveradres binnen Nederland, in overleg.
(Een en ander is afhankelijk van de spreiding)

Verzending geschiedt onder de volgende voorwaarden:








Het versturen van pakketten per koerier is geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Het kosteloos bijsluiten van wenskaarten is geheel voor risico van de opdrachtgever.
(NB: adressen en wenskaarten dienen minimaal 14 dagen vóór de gewenste afleverdatum in ons
bezit te zijn, anders kunnen wij tijdige levering niet garanderen.)
Verzend-/afleverdag wordt in onderling overleg bepaald.
Prijzen gelden exclusief BTW.
Bij minder dan 35 pakketten dienen de kosten vooraf te worden voldaan.
Bij retourzendingen op grond van foutieve adressen worden de retourkosten door Koerier doorbelast aan
H. van Wijnen B.V. Deze zullen wij aan de opdrachtgever doorberekenen.
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