worden indien productietechnisch haalbaar en
eventuele kosten van wijzigingen mogen
worden doorbelast.

Circuform B.V. aanvullende verkoopvoorwaarden
Prijzen geldig per 1 april 2022
Om een order te plaatsen is onderstaand proces
beschreven. De prijzen zijn exclusief BTW tenzij
anders omschreven. Circuform behoudt zich het recht
voor om de prijzen tussentijds aan te passen.
Voor de actuele prijs kunt u contact opnemen met
Circuform.
Onze producten worden gemaakt van gerecyclede
materialen. Soms is dit zichtbaar in de vorm van
kleine afwijkingen in het product. Dit maakt
ieder product uniek en vertelt hiermee zijn eigen
circulaire verhaal.
Opdrachten
Alle opdrachten dienen schriftelijk per mail worden
gestuurd naar info@circuform.com
Voorzien van onderstaande informatie:
- Model naam en omschrijving
- Kleur(en), zit, rug en armen
- Aantallen
- Afleveradres, factuuradres, contactpersoon
- Gewenste levertijd
> Bij orders beneden de € 500,- netto (excl BTW)
berekenen wij € 50,- netto logistieke kosten.
> Leveringen buiten Nederland op aanvraag.
> De geldende betalingstermijn kunt u vinden op de
opdrachtbevestiging en factuur. Circuform accepteert
geen betalingskorting bij vooruitbetaling.
> Circuform levert haar goederen aan het magazijn
van haar opdrachtgever achter de eerste afsluitbare
deur op de begane grond. Voor leveringen die
rechtstreeks aan de uiteindelijke begunstigde worden
geleverd zal Circuform extra kosten in rekening
brengen. U kunt deze kosten opvragen bij de
Circuform binnendienst. Extra kosten kunnen
bijvoorbeeld ontstaan voor een vaste aflever dag of
levertijdstip, wachttijden ter plekke, leveringen
in voetgangersgebieden, het inhuizen van meubilair
en het uitpakken en afvoeren van verpakkingsmateriaal.
> Opdrachtwijzigingen worden uitsluitend
geaccepteerd wanneer deze binnen 48 uur na
binnenkomst van de opdracht worden doorgegeven.
Opdrachtwijzigingen kunnen later overeengekomen

> Verzoeken voor levertijd wijzigingen van goederen
zullen worden onderzocht. Voor verzoeken om orders
in opslag te houden voor meer dan 2 weken na de
eerste week van initiële verzending zullen door
Circuform opslagkosten in rekening worden gebracht.
Deze zijn € 15, - netto per week, per vierkante meter /
pallet / transportbok. De factuur van de opslagkosten
zal op de dag van de initiële verzending worden
verzonden.
> Opdrachten kunnen kosteloos geannuleerd worden
binnen 3 dagen na ontvangst van de opdracht.
> Circuform kent een garantietermijn 10 jaar, deze
geldt alleen op materiaal- en constructiefouten.
> Statiegeld: Circuform geeft statiegeld op diverse
producten nadat ze bij een inleverpunt zijn
aangeleverd. Een lijst van deze inleverstations is
op aanvraag beschikbaar.
Uitsluiting van garantie
Circuform is niet aansprakelijk bij beschadigingen die
het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik, onjuist
onderhoud, ongelukken of schade door nalatigheid.
Circuform producten zijn ontworpen en worden
geproduceerd voor een gemiddeld gebruik van 8 uur
per dag. Wanneer de producten intensiever dan
gemiddeld worden gebruikt (bijvoorbeeld bij 16-uur
per dag) dan wordt de garantieperiode naar ratio
verkort.
Circuform erkent geen garantie op onderstaande
punten en/of situaties:
> Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn
(vloerglijders, wielen, armleggers, lak, stof en leder).
> Producten waaraan onderhouds- en/of
reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd door derden
die niet door Circuform zijn ingezet of aangestuurd.
> Schade als gevolg van verkeerde of onjuiste opslag
van goederen.
> Gebruiksschade die ontstaat bij normaal dagelijks
gebruik van het product.
> Schade als gevolg van verkeerd of oneigenlijk
gebruik tussen de stoel/rugleuning/armleggers en de
tafelrand.
> Schade die ontstaan is door extreme weersomstandigheden alsmede; zuren, vocht en andere
invloeden van buitenaf waarvoor het product niet
geschikt is.
> Schade die ontstaan is tijdens het transport;
deze vallen onder onze algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden.
> De opgave van de levertijd geschiedt bij
benadering. De verkoper verplicht zich, zich zoveel
mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, maar
is niet aansprakelijk voor de gevolgen van

overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen
voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht de
verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de
koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
> Voor klachten en reclamatie met betrekking tot een
Circuform product, kunt u contact opnemen met uw
dealer. Deze zal in overleg met Circuform de
benodigde reparaties uitvoeren.
> Kleine productwijzigingen en productverbeteringen
zijn voorbehouden. Kleurstalen dienen als referentie
maar kunnen afwijken.
> Circuform geeft per 1 januari 2022 een algemene
na-levergarantie van 10 jaar na de datum van
aankoop.
> De goederen blijven eigendom van Circuform B.V.
totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Hoe zorgvuldig deze prijslijst ook is
samengesteld, zetfouten moeten worden
voorbehouden.
Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande
prijslijsten.

