ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN EN CONDITIES
Algemene Voorwaarden:
NessFit levert volgens de Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Tilburg. Deze Algemene Voorwaarden kunt u ook vinden op onze website.Transport en installatie.Volgens de
Algemene Voorwaarden, artikel 6.1, levert NessFit bij de Cliënt aan huis of bedrijfspand. Vanaf dat moment
is de apparatuur geheel voor rekening en risico van de Cliënt. NessFit maakt hierbij gebruik van een
gespecialiseerde transport- en installatiedienst.
Wat houdt transport en installatie in?
• Vervoer van de fabriek van NessFit naar locatie van de Cliënt binnen Nederland of Belgïe.
• Transportverzekering.
• Gebruiksklare montage op de vooraf overeengekomen plaats (eventueel volgens tekening).
• Basistests van de apparatuur.
Wij wijzen u erop dat wij niet kunnen leveren als de weg naar uw pand nog niet klaar is of onverhard,
aangezien een vrachtwagen hier dan niet kan komen. Ook dient u zelf te zorgen voor ontheffingen indien
nodig. NessFit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigingen (verzakkingen) aan de
weg als gevolg van het gebruik van vrachtwagen, kraan of vorkheftruck.
Installatie:
Voor de standaard aflevering door NessFit dient uw locatie aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• De vrachtwagen met de apparatuur kan zonder problemen bij de ingang van het pand komen.
• De ruimte waarin de apparatuur geplaatst dient te worden, bevindt zich op de begane grond zodat
de apparatuur met een steekwagen kan worden binnengebracht.
• De route naar bovengenoemde ruimte is gelijkvloers.
• De deuren op de route zijn breder dan 120 cm en hoger dan 200 cm.
• De gangen op de route zijn breder dan 120 cm en hoger dan 240 cm.
• Het plafond op de route is overal hoger dan 240 cm of tenminste 20 cm hoger dan het hoogste
toestel dat aangeschaft is.
• De technici hebben vrij en ongehinderd toegang tot de bovengenoemde ruimte; het terrein is vrij van
andere werkende mensen in het gebied; de vloer is afgewerkt (inclusief het leggen van
vloerbedekking); de stroompunten zijn geïnstalleerd en werken. De verplichtingen van NessFit
terzake de aanschaf volgen uit de bovengenoemde Algemene Voorwaarden van NessFit. Zodra de
apparatuur (of delen daarvan) afgeleverd of geïnstalleerd is, heeft NessFit ook aan haar transporten
installatieverplichtingen voldaan. De afleveringstermijn kan vertraagd worden als de
toegangsgegevens niet tijdig aanwezig zijn of onduidelijk zijn. Uiteraard dient de Cliënt er zelf zorg
voor te dragen dat de ruimte in alle opzichten geschikt is om de apparatuur te plaatsen.
Betalingscondities met betrekking tot de order:
NessFit hanteert standaard de volgende betalingscondities voor zowel de aanschaf van de apparatuur
alsook voor het transport en de installatie:
• Een betaling van 50% van de adviesprijs van de gekochte zaken dient te geschieden bij het
aangaan van de overeenkomst of bij ondertekening van de offerte door middel van banktransactie.
• De betaling van de tweede 50% of in geval van korting het restbedrag, dient op de dag van levering
te geschieden door middel van banktransactie. Uitzondering op dit artikel is slechts van toepassing
indien de betaling door een derde partij (bankinstelling of kredietinstelling) uit naam van Cliënt reeds
is voldaan.
• De kosten voor vervoer, assemblage en plaatsing vinden plaats op basis van nacalculatie en zijn
afhankelijk van uw locatie en de omstandigheden. Indien alle toestellen op de begane grond geplaatst
worden en aan bovenstaande leveringsvoorwaarden voldaan wordt, rekenen wij het standaard tarief zoals
vermeld in onze prijslijst.
Opslag en rentekosten:
Nadat een order geplaatst is en de leveringstermijn overeengekomen is, kunnen tot uiterlijk 4 weken vóór de
overeengekomen levertijd nog wijzigingen in de door de Cliënt gewenste levertijd worden aangegeven. Na
deze datum is dit niet meer mogelijk. Het verschuiven van de levertijd brengt geen verschil met zich mee
voor de verschuldigdheid van de restantbetaling. Volgens artikel 6.3 van onze Algemene Voorwaarden zal
NessFit de goederen gedurende een maand na het oorspronkelijk overeengekomen leveringstijdstip
bewaren voor rekening en risico van de Cliënt. Hiervoor geldt het volgende tarief: € 20,- per week per €
10.000,- van het bruto orderbedrag. Na verloop van deze termijn is NessFit gerechtigd de zaken aan derden
te verkopen of daarover anderszins te beschikken, zulks onverminderd haar rechten jegens de Cliënt.

