ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarde:
De verkoop van onze producten is onderworpen aan voorwaarden die op heden van
toepassing zijn, Met uitzondering dat deze gewijzigd zijn/worden door Merko Dalton
b.v.
Iedere andere voorwaarden bepaald door de koper zal niet aanvaard worden tenzij in
samenspraak met Merko Dalton b.v.
1. Bestellingen:
Iedere andere voorwaarden bepaald door de koper zal niet aanvaard worden tenzij in
samenspraak met Merko Dalton b.v.
2. Prijzen:
Al onze prijzen vermeld op onze folders en websites zijn exclusief BTW en
transportkosten. Deze prijzen variëren naargelang de hoeveelheid. Wanneer het
bestelde aantal verschilt van de aangeboden aantallen op onze folders en websites
heeft Merko Dalton b.v. het recht om zijn prijzen aan te passen.
3. Betaling:
Onze facturen moeten binnen de vooropgestelde termijn betaald worden, zonder
enige vorm van korting.
De gegeven prijs is diegene die bepaald wordt op de dag van het geplaatste order.
Deze kan niet gewijzigd worden door de koper. Voor ieder order kan Merko Dalton
b.v. een betaling eisen, die voldaan moet zijn vooraleer het order geproduceerd
wordt (bijvoorbeeld in de vorm van een accept giro).
In het geval van een openstaande rekening, dient de koper eerst het betreffende
bedrag over te schrijven op onze rekening vooraleer een nieuw order geplaatst kan
worden.
Ieder order die geannuleerd wordt, kan gedeeltelijk of volledig aangerekend worden
in hoeverre het reeds geproduceerd is.
Merko Dalton b.v. is gewettigd om extra kosten aan te rekenen wanneer de
vervaldag van de betreffende factuur niet gerespecteerd wordt.
4. Levering:
De koper en verkoper gaan akkoord met de internationale voorwaarden die eigen zijn
aan het verantwoordelijk transporteren van goederen, zowel voor levering als
terughaalopdrachten. Voor standaard pakket verpakkingen tot 30 kilo gelden, order
en transportkosten á € 7,00 bij netto order bedragen tot € 99,00. Bij afwijkende (niet
pakket) verzendingen kunnen er order- en transportkosten worden doorbelast op de
koper tenzij er een andere overkomst is tussen Merko Dalton b.v. en de koper. Merko
Dalton b.v. is niet verantwoordelijk voor het verlies van goederen of vertragingen
door de betreffende transportdiensten.

5. Ontvangst
De koper is volledig verantwoordelijk voor de goederen wanneer hij deze in
ontvangst neemt. De koper wordt verondersteld zijn goederen na te kijken op
eventuele productiefouten of onvolkomenheden. Klachten moeten schriftelijk
geformuleerd worden binnen maximaal acht dagen na levering van de goederen.
6. Teruggave
Onze producten worden niet teruggenomen tenzij deze printfouten bevatten of
onregelmatigheden vertonen, veroorzaakt tijdens het productieproces, indien dit
schriftelijk gemeld werd zoals beschreven in punt 5.
7. Waarborg
Elke product dat niet voldoet aan de juiste voorschriften, bepaald door Merko Dalton
b.v., wordt gewaarborgd door het vervangen van het foutieve geproduceerd product.
Reeds gedragen oormerken , verkeerd gebruik , beschadigde goederen vallen niet
onder deze waarborg. Merko Dalton b.v. laat zich niet verantwoordelijk stellen voor
alle schade die hieruit voortvloeit.
8. Eigendom van de goederen
De goederen worden pas eigendom van de koper, zodra Merko Dalton b.v. de
volledige betaling ontvangen heeft. Zolang het verschuldigde bedrag niet is
overgeschreven op onze rekening is de koper verantwoordelijk voor de ontvangen
goederen.
9. Jurisdictie
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van "Breda" bevoegd.

