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Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te Leiden onder nummer 28088133. De algemene voorwaarden zijn ter inzage en worden u op verzoek kosteloos toegezonden.

WERKPLAATS:

KONTAKT:

Najaarsactie 2018/2019 voorwaarden 

Optie 1: De najaarskorting van 10% geldt wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

1) Levering en montage kan plaatsvinden in de periode van 01 oktober 2018 tot en met 01 februari 2019.* 
2) Orderdatum is uiterlijk 01 januari 2019.**

Optie 2: De najaarskorting van 5% geldt wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

1) Levering in het voorjaar van 2019 op een door de klant te bepalen datum, echter uiterlijk 01 mei 2019.***
2) Orderdatum is uiterlijk 01 januari 2019.**

*Levering en montage op een door Beukenholdt zeilmakerij te bepalen datum afhankelijk van de mogelijke levertijd in de 
periode 01 oktober 2018 tot en met 01 februari 2019. Betaling vindt plaats direct na levering. 

**Indien fabricage en levering uiterlijk 01 februari 2019 nog mogelijk is kan de orderdatum worden verlengd (te bepalen 
door Beukenholdt zeilmakerij). 
Er kunnen slechts een beperkt aantal najaarsorders worden uitgevoerd. Indien fabricage en levering uiterlijk 01 februari 
2019 niet meer mogelijk is, dan kan de uiterlijke orderdatum door Beukenholdt zeilmakerij worden vervroegd. 

***In dit geval moet de mogelijkheid geboden worden tot meten en/of mallen in de periode van 01 oktober 2018 tot 01 
januari 2019. Na meten en/of mallen dient er direct een aanbetaling gedaan te worden van tenminste 40% van het 
orderbedrag. Na het gereedkomen van het werk dient er een directe betaling van tenminste 50% gedaan te worden. Het 
resterende bedrag dient betaald te worden direct na levering/montage in het voorjaar van 2019. 

Aanvullende voorwaarden 

1) Indien de boot op een locatie komt te staan waarbij het niet mogelijk is om meet-of montagewerkzaamheden te 
verrichten, geldt vanzelf optie 2 voor de levering. Meetwerkzaamheden moeten dan wel gedaan kunnen worden
voordat de boot in stalling gaat.

2) Bij meet-en montagewerkzaamheden dient klant zorg te dragen voor een goede toegankelijkheid van de boot
(zoals verwijderen winterkleden en voldoende ruimte om te werken e.d.), en aanwezigheid van de benodigde 
accessoires op de boot (zoals buizenframe e.d.).

3) Wanneer klant de najaarsorder niet uiterlijk 01 mei 2019 afneemt, of wanneer Beukenholdt zeilmakerij niet de 
gelegenheid krijgt om uiterlijk 01 mei 2019 de najaarsorder te leveren, vervalt de najaarskorting.

De diverse betalingen worden middels een factuur in rekening gebracht, en dienen na ontvangst van factuur per omgaande 
worden voldaan. 

De najaarskorting geldt voor alle opdrachten die voldoen aan bovengenoemde voorwaarden. Indien de korting niet 
expliciet wordt weergegeven in een aanbieding/prijsopgave of opdrachtbevestiging, dan is deze reeds verwerkt in de 
aanbiedingsprijs of het totaalbedrag van de prijsopgave of opdrachtbevestiging. Hierbij wordt altijd gerekend met een 
korting van 10%. Indien volgens bovenstaande voorwaarden alleen levering kan plaatsvinden vinden via optie 2, dan zal het 
opgegeven bedrag worden aangepast met een korting van 5%. 

Over het algemeen zal werk dat uiterlijk 01 mei 2019 geleverd dient te worden gereed zijn voor 01 maart 2019. Dit 
betekent dat het eindproduct door ons in opslag wordt gehouden tot aan het moment van levering. Het opslaan en in 
bewaring houden gebeurt met de grootst mogelijke zorg. Het is echter altijd mogelijk dat er, met name bij vensters, lichte 
afdrukken of vouwen ontstaan als gevolg van het langdurig opgevouwen liggen. Dit is een onvermijdelijk risico en hierop is 
dan ook geen garantie van toepassing. 
Dergelijke vouwen of afdrukken zijn echter altijd van tijdelijke aard en zullen na montage vanzelf weer verdwijnen. 
Het is uiteraard ook mogelijk dat u het product zelf in bewaring neemt tot aan het moment van montage. 
Wanneer het werk gereed is wordt klant hiervan op de hoogte gesteld. 


