
1 juni 2021 BELOFE Verpakkingen 5 jaar 5 dagen lang 5% korting actie
geldig van 01-06-2021 t/m 05-06-2021

Planning & bestelformulier



Bestelformulier voor uitlevering
Maand:

Bladzijde:

Bedrijf Contactpersoon
Adres Tel. Contactpersoon
Postcode Afleveradres
Plaats Factuuradres digitaal

Kleur Bedrukt Stuks
(blinkend/mat) ja/nee per uniek item

Datum en handtekening:

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van ons van toepassing. Door deze overeenkomst te ondertekenen of het 
stilzwijgend accepteren van eerdere facturen en/of andere kanalen verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en 
akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de leveringsvoorwaarden van ons die hier naar verwijzen.

evt. te vinden op factuur op catalogussen

Opmerkingen of andere bijzonderheden over deze levering en/of bestelling:

van

Omschrijving artikel(en) of artikelcode



1 Prijzen in eerder gemaakte offertes, aanvragen en producties zijn 4 weken geldig.
3 Bij eerste levering van een product word de gehele bestelling van deze

geleverd en gefactureerd.
4 Op onze facturen zit een betalingstermijn van 30 dagen. 
5 Voor nieuw drukwerk vragen we altijd 30% aanbetaling.
6 We bieden de mogelijkheid aan bij nieuw drukwerk opdrachten te factuur als volgt

te voldoen en deze te spreiden over een periode van 4 maanden:
30% na goedkeuring ontwerp
50% direct bij levering binnen 30 dagen
20% bij levering binnen 60 dagen

7

8 In overleg bieden wij de mogelijkheid aan om te stockeren voor een klein
bedrag per maand per pallet.

9 Indien u wenst gebruik te maken van stockeren van drukwerk, leveren we
de bestelling in maximaal 3 leveringen uit in een periode van 1 jaar.

10 Voor leveringen vragen we u rekening te houden met 5 werkdagen levertijd
11 Voor snellere leveringen dient u rekening te houden met 2 werkdagen levertijd

Onder de 150 euro rekenen we 15 euro verzendkosten
12 U heeft altijd de mogelijkheid binnen kantooruren en/of in overleg met eigen

vervoer uw verpakkingen zelf te komen halen.
13 Voor nieuw drukwerk maken we altijd een nieuwe drukproef. Bij akkoord van

deze drukproef is deze bindend. We vragen u daarom deze altijd goed te
bekijken. Wij zijn niet aansprakelijk voor evt. fouten in het drukwerk bij akkoord.

14

15 Indien u wenst dat wij uw producten in voorraadbeheer houden, dan stemt u er mee
in dat wij deze volgens eigen inzicht en planning op peil houden. Daarnaast bent u
verplicht uw druk en/of maatwerk wat in bestelling of in voorraad staat af te nemen.

16 Opzegging van het door ons op voorraad houden van één of meerdere producten
dient schriftelijk te worden bevestigd aan ons.
Na bevestiging van ontvangst van de opzegging bent u verplicht uw druk en/of 
maatwerk wat in bestelling staat of op voorraad staat nog af te nemen. HIervoor
geld een termijn van 1 jaar nadat het bij ons geleverd is.

17 Klachten over geleverde producten dienen bij levering binnen 15 dagen gemeld te worden. 
Geen enkele latere klacht zal aanvaard worden en verwerpen iedere verantwoordelijkheid
van deze levering.

18 Het stilzwijgend aanvaarden van een factuur geld als aanvaarding van onze algemene
verkoopsvoorwaarden en leveringsvoorwaarden.

19 Voor iedere nalatigheid zullen, enkel de Antwerpse rechtbanken alsook het vredegerecht 
van het 3e kanton bevoegd zijn.

20 Bij wijziging in samenwerking of bedrijfsstructuur van Berdo en/of Belofe verpakkingen
zijn de dan geldende voorwaarden van toepassing

21

Algemene Voorwaarden

Bij een directe betaling op factuurdatum van de volledige factuur bieden we 2% korting 
aan op de gehele factuur.

Voor herdrukken is altijd de laatst geaccordeerde drukproef geldend. Bij het doorgeven van 
een opdracht voor een herdruk dient u rekening te houden met eventuele prijs wijzigingen.

Eventuele acties zijn alleen geldig in de genoemde periode op nieuwe en ondertekende 
bestelformulieren die door ons zijn goedgekeurd en bevestigt. Wijzigingen in prijs en 
model evenals zet- en typefouten voorbehouden.


