ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De goederen blijven eigendom van Drankencentrale Latomme nv.
2. De cliënt erkent deze goederen in goede staat te hebben ontvangen.
3. De cliënt staat in voor de teruggave van de goederen in de staat zoals hij
deze heeft ontvangen, waarbij de cliënt alle nodige zorgen en verzekeringen
zal besteden aan de goederen teneinde deze teruggave te verzekeren.
4. De cliënt zal instaan voor teruggave, zelfs in geval van overmacht.
5. Betalingsvoorwaarden: contant bij levering en/of afhaling.
6. Uiterste wijzigings- en of annulatiedatum is een week voor leveringsdatum.
Bij annulatie na opgegeven periode kan er een kost aangerekend worden.
Die kost komt overeen met 30% van het totale bedrag.
7. Wij leveren op de plaats die u verkiest doch bij lange afstanden (vanaf 20 meter),
moeilijke doorgang enzoverder komt er een meerprijs bij (vanaf € 15/kwartier).
Wachttijden van het vervoer worden op dezelfde wijze aangerekend.
8. Alle materialen worden op het gelijkvloers geleverd.
9. Leveringen via trappen worden enkel uitgevoerd na aanvraag op voorhand.
10. Wij verhuren onze artikelen steeds voor een periode van 3 dagen meestal is dit in het
weekend nl. vrijdag leveren en maandag terug op te halen. Weekdagen kunnen
natuurlijk ook.
Indien de huurperiode langer is dan 3 dagen wordt dit in onderling overleg
besproken.
Voor langetermijn huur maken wij graag een aangepaste offerte.
11. Vervoerskost: 0,60€ per lopende kilometer aangerekend vanaf ons magazijn.
12. Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld.
13. Geldigheidsduur van een aangevraagde offerte is 1 maand.
Wij vragen om volgende punten te overlopen en te respecteren voor een vlotte
samenwerking.
Om u nog beter van dienst te zijn gelieve de geleverde materialen te controleren. Bij
vaststelling van schade, tekorten of defecten gelieve ons te contacteren op volgend
nummer: 09 372 72 54 tussen 8-19u op de dag van levering.
Melding van schade na uw festiviteit kunnen wij helaas niet meer aanvaarden.
Bij ophaling van de gehuurde materialen gelieve alles terug te plaatsen zoals afgeleverd.
Extra werk = extra kosten!!
Na controle van de bestelling zullen de – tekorten, breuk – achteraf worden aangerekend.
Gelieve de glazen terug met opening naar beneden (voet naar boven) in de bakken te
plaatsen.
Voor niet gesorteerde glazen zullen wij een vergoeding aanrekenen van € 1,00/bak.
Prijswijzigingen onder voorbehoud.
Bedankt voor uw begrip.
Drankencentrale Latomme nv.
Hofbouwstraat 15
9930 ZOMERGEM
Tel: 09/3727254
www.drankenlatomme.be
info@drankenlatomme.be

