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Verkoopvoorwaarden Staal12.
Metaalunie:
Op alle leveringen van Staal12 BV zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Onderstaande
punten zijn een aanvulling en/of afwijking op deze voorwaarden.
Overeenkomst:
Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven en overige mededelingen van Staal12 zijn geheel vrijblijvend.
Er zijn geen kosten verbonden aan aanbiedingen, offertes en prijsopgaven door Staal12.
Mondelinge aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en overeenkomsten zijn alleen geldig als deze
schriftelijk of via e-mail bevestigd worden.
Geldigheid:
De offertes van Staal12 zijn 14 dagen na offertedatum geldig.
Materiaalprijzen:
De offertes van Staal12 zijn gebaseerd op thans geldende materiaal prijzen. Bij noemenswaardige
prijsstijgingen en dalingen zullen deze worden doorberekend in de offerte.
Leveringsvoorwaarden:
De leveringsvoorwaarden van de Metaalunie zijn van kracht bij leveringen door Staal12.
Leveringsvoorwaarden van derden worden niet geaccepteerd. Afwijkingen in de
leveringsvoorwaarden worden schriftelijk of via e-mail vastgelegd tussen Staal12 en opdrachtgever.
Oplevering/afname/vrijgave:
De opdrachtgever neemt het product op de locatie van Staal12 af. Aanpassingen kunnen zo op onze
eigen productielocatie worden aangepast. Indien er geen afname plaatsvindt zal Staal12 kosten in
rekening brengen voor aanpassingen aan het product. Staal 12 geeft producten vrij, als de eerste
aanbetaling voldaan is.
Afwerking:
Tenzij anders vermeldt in de offerte worden producten afgeleverd met een laser-beschermfolie,
uitzondering hierop zijn trappen en bordessen. Producten worden zg. bezem schoon opgeleverd.
Leveringen:
Alle leveringen zijn af fabriek. Leveringen zullen kosteloos worden geladen. Staal12 kan transport
regelen, dit wordt op basis van nacalculatie doorberekend aan de opdrachtgever.
Levertijden:
Opgegeven levertijden gaan in na goedkeur op definitieve tekeningen of na definitieve toegeleverde
werktekeningen. Levertijden in de offerte zijn een indicatie van de levertijd op dat moment. Op het
moment van opdracht zal de levertijd opnieuw bepaald worden. Indien er sprake is van overmacht
zal de levertijd opschuiven gedurende de periode die de overmacht veroorzaakt.
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