Leveringsvoorwaarden 2018 | Corlido Project Supply B.V.
handelend onder Corlido Material Handling met de merken Weldon, Noblelift en EP
Na levering staat onze verkoopafdeling tot uw
beschikking voor de service en nazorg van alle door
ons geleverde producten, waardoor u altijd
verzekerd bent van een zorgeloos intern transport.
Onder de service valt niet alleen het verhelpen van
een storing of het verrichten van preventief
onderhoud, maar ook een snelle levering van
onderdelen. Weldon & Noblelift zijn een officieel
trademark van Corlido Project Supply B.V. Door
deze prijslijst vervallen alle eerder afgegeven
prijslijsten en/of offertes.
Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn per stuk in EURO (€)
exclusief 21% B.T.W. en zijn gebaseerd op de
huidige US dollarkoers per stuk en per standaard
hoeveelheid. Met deze aanbieding vervallen alle
voorgaande prijsafspraken en uitgebrachte
offertes.
Geldigheidsduur
Offertes zijn 30 dagen geldig na offertedatum
tenzij
anders
vermeld
en
schriftelijk
overeengekomen.
Minimale orderwaarde
De minimale orderwaarde bedraagt €50,00 netto
ex. BTW af magazijn, bij orders met een waarde <
€50,00 wordt het verschil als kleine orderkosten in
rekening gebracht.
Vrachtkosten worden
separaat in rekening gebracht
Levering / Levertijd
De producten worden franco geleverd indien ze
besteld worden per standaard verpakking. U vindt
deze
naast
de
prijskolom
in
het
leveringsprogramma. Franco leveringen zijn
betrekkelijk op levering(en) in Nederland m.u.v.
de Waddeneilanden. Vrachtkosten van één (1)
standaard HPT bedragen €60,-. Wij streven er
naar bestellingen binnen de aangegeven levertijd
te bezorgen. Wanneer een levering vertraagd is,
proberen wij je hier zo snel mogelijk van op de
hoogte te stellen. Weldon producten worden uit
voorraad geleverd. Op verzoek van onze klanten
houden wij voorraad aan. Indien deze niet op
voorraad zijn zullen wij u daar over informeren. De
gemiddelde levertijd van producten niet op
voorraad bedraagt circa 12-18 weken.
Transportprijzen
De meerprijs voor leveringen afwijkend van de
standaard verpakking binnen Nederland zijn
afhankelijk van het product en de gewenste
hoeveelheid. Er kan na schriftelijk aanvraag altijd
een vrijblijvende offerte worden voorgelegd.
Betaling
De betalingstermijn is 30 dagen netto na de
factuurdatum, tenzij anders vermeld.
Betalingskorting
Betalingskortingen kunnen uitsluitend na
goedkeuring en schriftelijke bevestiging van
Corlido Project Supply B.V. in mindering worden
gebracht op de factuurwaarde.
Eigendomsrecht
De geleverde zaken blijven het uitsluitend
eigendom van Corlido Project Supply B.V. zolang
de koper niet volledig aan al zijn
betalingsverplichtingen
betreffende
de
tegenprestatie krachtens de tussen partijen
gesloten overeenkomst heeft voldaan. De koper is
vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd
de geleverde zaken anders dan overeenkomstig
zijn normale bedrijf en de normale bestemming
van de zaken te verkopen, af te leveren of
anderszins te vervreemden. Corlido
heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen
tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom

zijn, waar deze zich ook bevinden. Zodra koper één
of meer van zijn verplichtingen jegens Corlido
Project Supply B.V. niet nakomt, worden alle
vorderingen op de koper terstond en ten volle
opeisbaar en is Corlido Project Supply B.V.
bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of
rechterlijke
tussenkomst,
de
uit
zijn
eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te
effectueren.
Garantie
Wij verzekeren u dat de producten geleverd door
Corlido Project Supply B.V. één van de besten zijn
in hun klasse. Ons vertrouwen daarin
ondersteunen wij met een garantietermijn van 12
maanden op al onze manuele interne
transportmiddelen uit ons assortiment .
Elektrische
interne
transport
middelen
ondersteunen wij met 12 maanden volledige
fabriekgarantie met maximaal 1.500 draaiuren
volledige
garantie
op
materiaal
en
constructiefouten onder voorwaarde dat de
vereiste
periodieke
controles
en
onderhoudswerkzaamheden verricht worden
door onze service partners.
Garantie- en
reparatiegevallen kunnen alleen in behandeling
worden genomen indien er eerst contact is
geweest met de verkoopafdeling. Onze
garantievoorwaarden zijn bijgevoegd
Service contract
Onderhoud, keuring en reparaties kosten €1,75
per
draaiuur.
Indicatie
voor
normaal
dagdienstgebruik aan de hand van uw wensen is
max. 400 uren per jaar = €600,- p/jaar (€50,p/maand, regio Drenthe en noordelijk, deel
Overijssel)
* Meer of minderuren worden aan het eind van
het jaar verrekend.
* Hierin zitten niet inbegrepen de schades, banden
en het batterijonderhoud.
* Op verzoek kan een prijsopgave gemaakt
worden voor batterijonderhoud
Leveringsvoorwaarden
Al onze leveringen vinden plaats overeenkomstig
onze algemene leveringsvoorwaarden. Welke zijn
gedeponeerd onder nummer 95464. Op uw
schriftelijk verzoek zal u een kopie worden
toegezonden.
Certificaten
Al onze producten zijn CE gecertificeerd.
Daarnaast is Corlido ISO9001 en ISO14001
gecertificeerd.
(Onaangekondigde) wijzigingen in prijzen,
technische specificaties en typ- en/of drukfouten
voorbehouden. Voor een offerte op maat neemt u
contact op via info@weldon.nl / info@corlido.nl.
-----------------------------------------------------------------Garantievoorwaarden
Verplichtingen en aansprakelijkheid
Onze producten zijn geconcipieerd volgens de
nieuwste stand der techniek en de erkende
veiligheidstechnische regels. Niettemin kan bij
ondeskundig gebruik schade en/of letsel aan
mensen of het apparaat of andere voorwerpen
van waarde ontstaan. Corlido Project Supply B.V.
kan hiervoor niet verantwoordelijk worden
gesteld.

Het gebruik van het apparaat is beperkt tot het
doelmatig gebruik in veiligheidstechnisch
onberispelijke staat. Voor bedieningsfouten
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Elke
persoon die is belast met de opstelling ingebruikname - bediening – het onderhoud en de
reparatie, moet vertrouwd zijn met deze instructie
en de gebruiksaanwijzing volledig hebben gelezen
en begrepen.
Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door
vakpersoneel aangewezen door Corlido Project
Supply B.V.. Er mogen alleen originele
vervangingsonderdelen gebruikt worden. De op
de plaats van inzet geldende regels en
voorschriften ter preventie van ongevallen
moeten in altijd acht worden genomen.
Doelmatig gebruik
De producten geleverd door Corlido Project
Supply B.V. zijn vloertransportmiddelen geschikt
voor het optillen en verplaatsen van
gepalletteerde en niet-gepalletteerde goederen.
De machines zijn alleen geschikt voor gebruik
binnen het bedrijf. Tot het doelmatig gebruik
behoort ook het in acht nemen van alle instructies
in dit schrijven, de gebruiksaanwijzing en de
naleving
van
alle
inspectieen
onderhoudswerkzaamheden.
Niet-doelmatig gebruik
Als niet-doelmatig gebruik kan o.a. beschouwd
worden:
Het apparaat buiten het (in kopje Doelmatig
gebruik beschreven) toepassingsgebied te
gebruiken, De belasting van slechts één vork, Het
aanbrengen van aanbouwelementen of andere
wijzigingen aan het apparaat, Lasten op te tillen of
te transporteren met een hoger gewicht dan
vermeld op het typeplaatje, De bediening door
personen, die niet zijn geïnstrueerd in de
besturing van het apparaat en die de exploitant
niet hebben aangetoond veilig om te kunnen gaan
met het apparaat, In gevaar brengen van personen
in het werkbereik, Optillen en transporteren van
personen.
Veiligheidsmaatregelen bij normaal gebruik
Minstens eenmaal per dag het apparaat
controleren op uiterlijk herkenbare schade
Zorgen voor een veilige, stevige en stabiele
ondergrond
Garanderen dat het werkbereik overzichtelijk en
schoon is, De gebruiker heeft ten allen tijde de
gebruikshandleiding gelezen en begrepen, Indien
de gebruiker zich niet aan de bovenstaande
instructie houdt kan er op geen enkele manier
aanspraak worden gemaakt op garantie of
vervanging van de betreffende machine.
Naast deze voorwaarden gelden ook de “General
Delivery Conditions Corlido Holding B.V.”
gedeponeerd bij de rechtbank te ASSEN,
NEDERLAND. Beide voorwaarden zijn met veel
zorg samen gesteld, desalniettemin behoudt
Corlido Project B.V. het recht om zonder
aankondiging deze voorwaarden te wijzigen,
typefouten voorbehouden. Anders luidende
voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.
Opgemaakt te Emmen, Nederland, juni 2018.

