BESTELLING VAN:
Dhr. / Mevr.

:

Straat

:

(A.U.B. IN BLOKLETTERS)

bestelnummer

aantal

omschrijving

pag.
nr.

totaal
bedrag

PC+Woonplaats :
Debiteur nr.

:

Telefoon

:

E-mail

:

BESTELD BIJ

:

Dhr. / Mevr.

:

Straat

:

(A.U.B. IN BLOKLETTERS)

PC+Woonplaats :
Debiteur nr.

:

Telefoon

:

E-mail

:

OVER HET INVULLEN VAN DE LIJST

Uw naam en adres linksboven volledig invullen. Hieronder de naam of het
adres van de agent, volkstuin of wederverkoper. (indien van toepassing.)

VOORBEELD INVULLEN KOLOMMEN
bestelnummer

aantal

omschrijving

pag.
nr.

totaal
bedrag

6 6 o 1 2 7

1

Bonen Record

11

1,79

6 6 5 o o 4

2

Ageratum snij

14

3,58

8 8 3 8 6 o

1

Bieslook BIO

13

1,79

scheppen wat
je scheppen
kan
zelf zaaien
geen
vieze
handen

DE ZADEN

www.dezaden.nl
Het inzenden of opgeven van een bestelling betekent dat u akkoord gaat
met onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. (zie achterzijde van deze
bestellijst.)

Postbus 95, 8440 AB Heerenveen
Tel. + 31 513 46 88 60
Fax + 31 513 46 88 65
info@dezaden.nl
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LEVERINGSVOORWAARDEN
BESTELLINGEN

Maak altijd gebruik van de bestellijst. De ingevulde bestellijst ontvangt u niet retour! Wij adviseren u dan ook een kopie van uw bestelling te maken of de bestelling in uw catalogus te noteren. Alle
artikelen in deze catalogus zijn genummerd en geprijsd. De prijzen zijn inclusief BTW en strikt vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden altijd onder oogst voorbehoud. De artikelen worden geleverd
in de aangeboden hoeveelheid of veelvouden daarvan.
Voor alle bestellingen met buitenlandse bestemming geldt: alleen verzending na vooruitbetaling. Bestellingen binnen de Benelux, boven de e25,00 consumentenwaarde, worden franco geleverd.
Beneden dit bedrag wordt een bijdrage in de administratie- en verzendkosten berekend van e3,95. Verzending naar overige EU-Landen is alleen mogelijk met zaden en wordt belast met een
ordertoeslag van e9,50 als tegemoetkoming in de administratie- en verzendkosten, ongeacht bestelgrootte. Bestellingen voor verzending buiten de EU vooraf overleggen i.v.m. de mogelijkheden
en bijkomende kosten. Bestellingen via de agent of volkstuinvereniging zijn zonder extra kosten. Voor detaillisten gelden andere leveringsvoorwaarden. Vraag uw detaillist voor de geldende
leveringsvoorwaarden. Het inzenden of opgeven van een bestelling betekent dat u akkoord gaat met onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BETALINGEN

Leveringen via agent of detaillist geschieden tegen contante betaling. Overige betalingen binnen 30 dagen na ontvangst van uw bestelling. U kunt betalen via een éénmalige machtiging of door
overmaking op onze bankrekeningnummer bij de ABN AMRO Bank, IBAN: NL77ABNA0597922888. Bij niet of niet tijdige betaling zullen de rente en eventuele invorderingskosten in rekening
worden gebracht. Uitgezonderd zijn speciale afspraken.

GARANTIE

Al onze zaden worden geleverd onder garantie van voldoende kiemkracht en raszuiverheid. De gebruikswaarde van onze zaden is zo hoog mogelijk opgevoerd. De groei en oogst zijn echter niet
alleen afhankelijk van de kiemenergie en raszuiverheid, doch ook van andere invloeden. Garanties zijn dan ook niet te geven. Niettemin stellen wij alles in het werk om klachten te voorkomen.
Mochten er toch problemen ontstaan, dan verzoeken wij u ons dit schriftelijk te melden, zodat wij de klacht kunnen onderzoeken en de zaak zo spoedig mogelijk in het reine kunnen brengen.
Retouren worden alleen in overleg geaccepteerd, waarbij u van ons doorkrijgt welke verzendwijze wordt gehandteerd. Niet aangemelde en ongefrankeerde retouren worden niet geaccepteerd.
De aansprakelijkheid van de verkoper zal nimmer het netto factuurbedrag der betreffende goederen te boven gaan. Al onze leveringen, offertes en transacties geschieden volgende de Algemene
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Pieterpikzonen Holding en door deze geregistreerde merk- en handelsnamen. Gedeponeerd d.d. 26 september 2001, onder nummer 4185 bij de Kamer
van Koophandel te Leeuwarden. Deze voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.
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