Belangrijke aanvullende Informatie over offertes en opdrachten
Levering
Aantal stuks per model vanaf; zie specificatie aantallen per model vermeld in offerte. Franco huis
op één adres in Nederland, tenzij anders vermeld. Prijzen van vervoer zijn gebaseerd op los - en
ontvangstfaciliteiten voor Euro-Pallets. Bijzondere of beperkende los - en ontvangstfaciliteiten
moeten vooraf worden gemeld, waarna eventuele meerkosten worden geoffreerd. Lees ook de
“uitleg Leverbon” die met de orderbevestiging wordt meegestuurd. Bij deellevering wordt elke
levering als een afzonderlijke transactie beschouwd.
Meerdere Leveradressen
In geval van meer dan één leveradres worden de werkelijke meerkosten voor transport en
handeling in rekening gebracht.
Levertijd
Circa 20/30 werkdagen na goedkeuring ontwerp en retourneren van ondertekende
orderbevestiging en ontwerp - eventuele kortere levertijd in overleg.
Spoedzending
In geval van spoedbestelling/leveringen worden de werkelijke meerkosten extra in rekening
gebracht.
Verpakkingseenheid
Afhankelijk van het gekozen model/product delen wij u de verpakkingseenheid mee.
Afwijking aantallen
Om technische redenen kan tot 20.000 stuks 10% en vanaf 20.000 stuks 5% meer - of minder
geleverd worden. Het geleverde aantal wordt in rekening gebracht (zie ook artikel 13 paragraaf 4).
Artwork door u aan te leveren
Digitaal aan te leveren (zie onze uitgebreide aanleverinstructies) waarna een pdf ter goedkeuring
zal worden toegestuurd samen met de orderbevestiging, een exemplaar van de
leveringsvoorwaarden en de standaard verzendwijze. Na ontvangst per email van een getekende
originele orderbevestiging treedt de levertermijn in werking.
Artwork door ons te verzorgen
Gebaseerd op aanlevering van digitaal materiaal. Extra kosten voor bruikbaar maken van
ondeugdelijk materiaal zullen in rekening worden gebracht. Indien gewenst wordt op basis van uw
instructies een 3D-model gemaakt. Kleine aanpassingen in het ontwerp worden kosteloos
uitgevoerd. Voor het maken van 3D-model en/of ingrijpende wijzigingen, ontvangt u vooraf een
offerte. Na ontvangst van goedgekeurd Artwork wordt de orderbevestiging samen met een
exemplaar van de leveringsvoorwaarden en de standaard verzendwijze toegestuurd. Na ontvangst
per email van een getekende originele orderbevestiging treedt de levertermijn in werking.
Algemeen
Opties voor IssueTissue® maatwerk:
- Ontwerpkosten van bedrukking per uur Euro 75,-- Stansmeskosten voor speciale modellen

aantal uren op aanvraag
vanaf Euro 695,--

Prijs op aanvraag
Fullcolour + extra PMS Kleur(en), exclusieve modellen, extra UV vernis beschermlaag, tekst - en/of
filmwissel(s) en/of plaatwissels, venster in box, antwoordkaart/bijsluiter meeverpakken, speciale
verpakkingswensen, speciale verzendinstructies,vrachtkosten naar meer dan één afleveradres,
afwijkende verpakking, voorbereidingskosten worden in rekening gebracht indien opdracht wordt
geannuleerd.
Aanbetaling
Bij aanvaarding van de opdracht: 30%, restant voor levering, dan wel netto binnen 30 dagen na
factuurdatum, afhankelijk van het resultaat van het kredietwaardigheidonderzoek. BTW 21%,
tenzij anders vermeld. Bij te late betaling is art. 7 van de KVGO leveringsvoorwaarden van
toepassing. Ontvangst van vooruitbetaling geldt als aanvaarding van onze leveringsvoorwaarden.
Betalingen via Rabobank Den Haag, Korte Vijverberg 2, 2513 AB The Hague, The Netherlands Bank
IBAN: NL14RABO0172098076 RABO BIC: RABONL2U Cheques worden niet geaccepteerd.

Prijzen
Exclusief BTW in Euro’s, tenzij anders vermeld. IssueTissue® maatwerk-prijzen zijn gebaseerd op
aanlevering van artwork volgens onze specificaties.
Leveringsvoorwaarden
Op al onze leveringen zijn de voorwaarden voor de Grafische Industrie van het Koninklijk Verbond
van Grafische Ondernemingen (KVGO) van toepassing, die bij de orderbevestiging worden
meegestuurd en die kunnen worden gedownload van onze website www.issuetissue.com.
Kwaliteit Karton
Al onze boxen worden gemaakt van karton met de volgende minimale kwaliteit: Witheid 84 Elrepho
+/-1%, Dikte 480 micron +/- 5%,
stijfheid volgens DIN 53121 MD mNm 37,0 :CD mNm 20,0. Karton is een natuurlijk product en
volledig recyclebaar.
Kwaliteit Tissues
Al onze tissues zijn vervaardigd uit chloorvrij gebleekt natuurlijk materiaal. Tissues zijn leverbaar
in verschillende afmetingen en in 2-, 3-of 4-laags, afhankelijk van het gekozen model/product.
Bovendien zijn Forest Stewardship Council (FSC) gecertificeerde tissues leverbaar voor de meeste
modellen tissueboxen.
Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt geschiedt dit slechts bij
wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model
of voorbeeld afwijken.

