Bijlage
Algemene voorwaarden

Levertijd

Voorraadproducten worden binnen 10 werkdagen geleverd mits het product op het moment van het
plaatsen van de order ook daadwerkelijk voorradig is. Voor overige producten geldt doorgaans een levertijd
van 4-6 weken.

Opslag van producten

Indien een order 2 weken na de door Bisley B.V. aangegeven leverdatum nog niet geleverd danwel
afgenomen kan worden zal vanaf de 3e week een toeslag van € 15 per (samengesteld) product, per week in
rekening worden gebracht.

Vrachtkosten

Franco levering in de Benelux, excl. Waddeneilanden, vanaf € 1.250 (netto goederenwaarde). Voor orders
onder de francogrens gelden volgende vrachttarieven:
Vracht A:

orders < € 100

€ 25

Vracht B:

orders € 100 tot € 1250

€ 60

Voor leveringen op de Waddeneilanden worden vrachtkosten Bisley B.V. + de kosten van extern transport
berekend (kosten op aanvraag).

Afhalen goederen

Indien u dit vooraf doorgeeft aan de verkoop binnendienst van Bisley B.V. is het mogelijk goederen af te
halen bij ons magazijn. Dit is geopend van ma. t/m vrij. tussen 08.30 en 16.00 uur.

Inhuizing en montage

Wij leveren standaard op begane grond tot achter de 1e deur.
Bij inhuizing/montage worden producten uitgepakt, geplaatst en wordt de verpakking mee retour genomen.
Voor inhuizing/montage op begane grond of etage met lift* berekenen wij 5% over de totale bruto
goederenwaarde met een minimum van € 25.
De kosten voor het monteren van een demontabele kast bedragen € 35.
Voor inhuizing en/of montage op etage via trap* komt hier een toeslag bij van € 50.

* Let op! Wij voeren etageleveringen uit indien de etage goed bereikbaar is d.m.v. een vaste
trap of een binnenlift (met minimale afm. H210 x B100 x D130 cm).
Indien er via een buitenlift of verhuislift gewerkt dient te worden, dan zijn de organisatie en de
hieraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.
Wachttijden

Wachttijden kunnen niet op Bisley B.V. worden verhaald indien de oorzaak te wijten is aan overmacht
(bijvoorbeeld stakingen of weers- en verkeersomstandigheden).
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Deze prijslijst is geldig vanaf 01-10-2018. Alle prijzen zijn in € en excl. BTW. Alle afmetingen zijn in mm. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

