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ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen die onder
Richwoods vallen. Hieronder aangeven als wij of ons.
Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend op voorbehoud van fouten en hier kunnen geen
rechten aan verleend worden.
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.
De wederpartij dient een aanbetaling van 10 % te voldoen bij aangaan van de
opdracht. Trekt hij na betaling de opdracht in dan kan de wederpartij geen aanspraak
doen op deze middelen.
Na levering heeft de wederpartij 8 dagen om de resterende 90% te voldoen.
Tenzij anders overeengekomen. Doet de wederpartij dit niet dan zijn de incasso
kosten hierna voor de wederpartij.
De leveringen zijn pas eigendom van de wederpartij bij volledige betaling.
Alle verkochte producten hebben leveringskosten van € 0,25 cent per km.
Tenzij anders is vermeld. Gemeten via Google Maps.
Producten worden normaliter binnen 12 weken na opdracht geleverd.
Tenzij er sprake is van overmacht.
Wanneer producten van hout geleverd worden geldt het volgende;
hout is een product dat werkt en kan scheuren, gaten en kieren bevatten. Deze
kunnen op termijn ook groter en kleiner worden.
De wederpartij dient bij levering het product te controleren op fouten of op niet
overeengekomen afspraken. Wanneer de wederpartij het product wil re claimen kan
dit alleen bij ontdekking van fouten bij levering die op het ontvangstbewijs zijn
genoteerd. Het ontvangstbewijs is de factuur van het resterende bedrag.
Alle producten mogen voor het aangaan van een overeenkomst worden
gecontroleerd op kwaliteit. Gezien de historische aard van sommige gebruikten
materialen zijn wij niet in staat om de toekomst/conditie van de producten te
garanderen waardoor er geen garantie is op geleverde producten.
Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen in maat, structuur, patroon, kleur,
afwijkingen van fysieke eigenschappen welke door vroegere verwerking zijn
ontstaan, mogelijke giftige verontreinigen, uittreding van sediment, ongedierte, of
blootstelling aan straling van geleverde producten.
Koopt u een product via een foto zonder het fysieke product te hebben gezien, om te
controleren op kwaliteit kan na levering het niet worden re claimt.

Wanneer de wederpartij een overeenkomst heeft getekend of akkoord heeft
gegeven via mail of telefoon, dan gaat de wederpartij akkoord met alle kenbare en
niet kenbare gebreken.
Wanneer de wederpartij het product zelf gaat verwerken dan zijn wij niet
aansprakelijk voor schade voorvloeiend uit deze handelingen.
Wij hebben het recht om ons op overmacht te herroepen in alle buitengewone
situaties waarin buiten toedoen of intentie van ons de levering en nakomen van de
overeenkomt onmogelijk wordt gemaakt. Voorbeelden van situaties zijn: bijzondere
weersomstandigheden, verstrekkende overheidsmaatregelen, brand, overstroming,
import- of export belemmeringen of andere extreme omstandigheden. Wanneer er
een situatie van overmacht zich voordoet zijn wij vrij om de overeenkomt uit te
stellen of te annuleren.
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