Bestel- en leveringsvoorwaarden Mavotex 600 – kleuruitvoering
1. Door ondertekening van de opdracht accepteert u deze voorwaarden.
2. Mavotex 600 in kleur wordt speciaal voor u gemaakt. Deze bestelling kan derhalve na opdracht niet
worden gewijzigd of geannuleerd. Ook kunnen de goederen niet retour worden genomen.
3. Plaka Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kleurvastheid op de langere termijn.
Restitutie van het orderbedrag is op geen enkele wijze mogelijk.
4. Het beschikbaar stellen van een monsterrol uit de 6 standaardkleuren is gratis. Monsters van de
standaardkleuren zijn op voorraad en kunnen dus direct beschikbaar gesteld worden.
5. De kleur van het band op een niet gecomprimeerde rol ziet er anders uit dan wanneer het band in
de voeg is aangebracht. Het grijze basismateriaal is dan beter waarneembaar. Dit is een normaal en
onvermijdelijk verschijnsel. Hier kan niet over gereclameerd worden.
6. De kosten voor een monsterrol in een speciale RAL-kleur bedragen € 85 ex. btw. Bij grotere
bestellingen (vanaf € 2.000) worden deze kosten na levering gecrediteerd. Monsterrollen in speciale
RAL-kleuren moeten speciaal worden aangemaakt en hebben een levertijd van ca. 10-14 dagen
(afhankelijk van het bestelmoment en leverschema van de leverancier).
7. De kosten voor een monsterrol in een standaard kleur, in een speciale bandafmeting bedragen € 45
ex. btw. Bij grotere bestellingen (vanaf € 2.000) worden deze kosten na levering gecrediteerd.
Monsterrollen in een afwijkende bandafmeting moeten speciaal worden aangemaakt en hebben een
levertijd van ca. 10-14 dagen (afhankelijk van het bestelmoment en leverschema van de leverancier).
8. Voor de kosten van de monsterrol dient een pakbon speciale aanmaak voor het overeenkomende
bedrag te worden ondertekend en geretourneerd naar Plaka Nederland.
9. Bij een bestelling Mavotex 600 in kleur gelden éénmalige aanmaakkosten van € 79,39 per kleur/per
bestelling.
10. Aanbevolen wordt om Mavotex 600 in kleuruitvoering in één keer in een hoeveelheid te bestellen
die voor het gehele project toereikend is. Bij deelleveringen zijn kleurverschillen mogelijk. Dit dient
derhalve te worden vermeden. Ook bij kleurverschillen bij deelleveringen is geen reclamatie
mogelijk.
11. De minimale besteleenheid voor Mavotex 600 in kleur is 1 doos.
12. Plaka Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor optredende kleurverschillen die
ontstaan doordat het geleverde kleurenband wordt toegepast in ongelijke voegen.
13. De levertijd bedraagt ca. 10 tot 14 werkdagen na opdracht (m.u.v. hele grote bestelhoeveelheden
als meer dan 10 km).
14. Alle beschikbare testrapporten en kwaliteitscertificaten blijven gewoon van kracht.
Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.
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