Leveringsvoorwaarden.

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn bij elke transactie van toepassing, geen enkele andere
leveringsvoorwaarde wordt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van toepassing verklaart.

1.

Deze internet pagina met bijbehorende internet winkel vallen onder de verantwoordelijkheid van:
Rodenburg Products
Eigenaar: J.A. Rodenburg
Wolfhoeksestraat 7
6662 PH Elst
Nederland
Tel. 0481350359
E-mail: info@rodenburgproducts.nl
BTW NR. 164521367B01
KvK. Arnhem: 09109312
Bank rek. NL41 INGB 000 9559 020
Openingstijden: Ma. T/M Vr. 8:00 / 17:00 of op afspraak.

2.

Internet.
De volgende domeinnamen verwijzen naar onze website in de betreffende taal, en vallen onder de
verantwoordelijkheid van Rodenburg Products:
RodenburgProducts.nl
JanRodenburg.nl
Brievenbussen.nl
Briefkasten-briefform.de
Dutch-mailbox.com

3.

Gebruiksaanwijzing en documenten.
Alle geleverde producten worden voorzien van een gebruiksaanwijzing.
De pakbon wordt met de zending mee verzonden.
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen.

4.

Levertijd en transport.
Na bestelling van de goederen ontvangt u bericht met de te verwachten levertijd.
De aangeven levertijden gelden als richttijden, en kunnen nooit als ontbindende factor gaan gelden.
Indien de bestelde goederen op voorraad zijn worden deze binnen een week geleverd.
Het verzenden van de goederen geschied met een koeriersbedrijf, bijvoorbeeld GLS of DHL.

5.

Verzendkosten.
De vermelde prijzen zijn inclusief transport binnen Nederland en België, de wadden eilanden in
overleg.

6.

Transport schade risico.
Het risico van transportschade is voor rekening van de verzender.
Schade welke ontstaan tijdens het transport vallen onder de verantwoordelijkheid van de verzender.
De schade dient direct gemeld te worden, en met foto’s van de schade onderbouwt te worden.
Op de foto’s dient de beschadiging aan de verpakking en het product goed zichtbaar te zijn, alleen dan
kan de gemelde schade in behandeling worden genomen.

7.

Garantie.
Op het geleverde product ontvangt u twee jaar garantie.

8.

Privacy policy
Rodenburg Products gaat zorgvuldig om met u gegevens, Rodenburg Products respecteert de privacy
van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en
gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Rodenburg Products behoud zich het recht voor om u geheel
vrijblijvend een uitnodiging voor een evenement toe te sturen. Voor het overige zullen wij deze
gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Rodenburg Products zal de persoonlijke
gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn
betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

9.

Oxidatie.
De producten welke voorzien van een hoogwaardige coating kunnen ondanks de zeer goede
resultaten in de zout sproeitest ( 2000 uur met goed resultaat ) onder extreme omstandigheden
mogelijk toch sporen van oxidatie vertonen.
De Roestvast stalen producten kunnen onder extremen omstandigheden een bruine kleur krijgen,
goed onderhoud kan dit voorkomen.
Informeer naar de risico’s op uw locatie.

10. Prijs en betaling.
U ontvangt per E-Mail of per post de rekening.
De rekening dient binnen de gestelde termijn betaald te worden.
De incasso kosten bij te late betaling worden doorberekend.
Na het verstrijken van de afgesproken betalingstermijn wordt er rente geheven over het openstaande
bedrag.
Alle prijzen op de website zijn incl. BTW vermeld.
Bank gegevens:
ING Bank
Rekening nummer: NL41 INGB 000 9559 020
Ten name van: Rodenburg Products te Elst.
11. Eigendomsvoorbehoud.
Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van Rodenburg Products tot de betaling volledig is
geschied.
12. Teruggave recht.
Er kunnen alleen standaard producten na overleg terug worden terug gestuurd.
Deze dienen in de originele onbeschadigde verpakking terug gestuurd te worden, eventuele
transportschade is voor rekening van de verzender.
Speciaal op wens vervaardigde of aangepaste producten kunnen niet worden terug gestuurd.
Na ontvangst van de teruggestuurde goederen kunt u na aftrek van eventuele kosten het betaalde
bedrag terug ontvangen.
13. Geldend recht.
Het Nederlandse recht is van toepassing.

