Leveringsvoorwaarden
Algemeen
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtnemer: Outforce Media B.V., handelend onder de naam Trotter.eu/be. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het
verrichten van werkzaamheden of levering van zaken en reclame objecten zoals de Trotter.
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Outforce Media B.V. van toepassing, welke wij als bijlage met de offerte
meesturen.
Levering
Nadat de door de opdrachtgever getekende offerte door de opdrachtnemer retour is ontvangen start de opdrachtverwerking. Vervolgens start de levering
pas nadat het eventuele beeldmateriaal en de nodige plaatsaanwijzingen van de opdrachtgever zijn ontvangen. Voor de levering van al onze reclame objecten geldt een levertijd van maximaal 14 werkdagen na ontvangst van het beeldmateriaal en de plaatsaanwijzingen. Indien op verzoek van de opdrachtgever een levering binnen deze periode moet plaatsvinden, kan er een spoedtoeslag berekend worden. Deze toeslag zal zijn opgenomen in de offerte.
Beeldmateriaal
Het eventueel aan te leveren beeldmateriaal dient te zijn opgemaakt volgens de aanleverspecificaties van de opdrachtnemer, welke voorafgaand aan de
opdracht aan opdrachtgever zullen worden verstrekt. Beeldmateriaal ten behoeve van de reclame objecten dient altijd “print-klaar” te worden aangeleverd
door de opdrachtgever.
Herstelgarantie en eigen risico
Alle door de opdrachtnemer geplaatste reclame objecten zijn gedurende de vernoemde verhuurtermijn voorzien van herstelgarantie. De herstelgarantie
houdt in dat een door weersomstandigheden beschadigd object binnen 48 uur wordt hersteld, mits de weersomstandigheden de herstelwerkzaamheden
toelaten. Op alle projecten met een Trotter geldt een eigen risico van € 75,- per doek voor ieder doek dat hersteld moet worden als gevolg van weersomstandigheden. Iedere schade door derden veroorzaakt aan een reclame object van opdrachtnemer is niet bij deze herstelgarantie inbegrepen en blijft voor
rekening en risico van de opdrachtgever.
Plaatsen trotter
Bij het plaatsen van een reclame object, dient de locatie vanaf de openbare weg bereikbaar en toegankelijk te zijn en de mogelijkheid bieden voor
voldoende werkruimte. De grond dient vrij te zijn van puin, kabels, leidingen etc. Vooraf aan de plaatsing dient de locatie bepaald te zijn. De schriftelijke
plaatsaanwijzing is bindend. Mocht achteraf toch een andere plaats gewenst te zijn of indien plaatsing niet mogelijk mocht blijken te zijn, dan zijn daar
voor de opdrachtgever additionele kosten aan verbonden. Zonder duidelijke schriftelijke plaatsaanwijzing bepalen de monteurs zelf de beste plaats voor
het reclame object. Mocht achteraf toch een andere plaats gewenst zijn, dan zijn daar voor de opdrachtgever additionele kosten aan verbonden. Gevolgen
met betrekking tot een onrechtmatige plaatsing zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien een vooraf overeengekomen plaatsingsdatum
als gevolg van overmacht voor de opdrachtnemer niet mogelijk mocht zijn, dan wordt in overleg met de opdrachtgever een nieuwe plaatsingsdatum
bepaald. Indien het niet mogelijk is de plaatsing uit te stellen, zullen desalniettemin de kosten van het gehele project in rekening worden gebracht bij de
opdrachtgever.
Eigendom
Tenzij anders vermeld, blijven de door opdrachtnemer geplaatste reclame objecten te allen tijde eigendom van de opdrachtnemer. Wijzigingen aan deze
reclame objecten mogen uitsluitend door opdrachtnemer worden aangebracht.
Aansprakelijkheid
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct, indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht
voortvloeiende werkzaamheden of leveringen samenhangen.
Prijzen en betalingscondities
De prijzen vermeld in de offerte zijn exclusief het geldende btw-tarief.
De geldigheidsduur van de offerte is 90 dagen na offertedatum.
De kosten voor de eerste levering dienen altijd vooraf geheel te worden voldaan. Eventuele vervolg leveringen geschieden onder de betalingsconditie van
betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
Voor opdrachten boven de € 5.000,- hanteert de opdrachtnemer de volgende betalingscondities:
50% van het factuurbedrag dient voorafgaand aan de levering te worden voldaan
de resterende 50% dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
Eventuele incassokosten en renteopslagen zijn te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever.
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