
 

 

                                                                                                     
 
Algemene voorwaarden Montage Service Roessink te Assen 
 
Artikel 1: Offertes 
 
Alle door Montage Service Roessink opgestelde offertes zijn maximaal 30 dagen geldig. 
Montage Service Roessink kan niet aan de offerte worden gehouden wanneer er sprake is van 
eventuele type en rekenfouten. 
 
Artikel 2: Levertijd 
 
De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van 
levertijd geeft nimmer recht op schadevergoeding. 
 
Artikel 3: Levering 
 
Levering geschiedt vanaf Montage Service Roessink, tenzij anders is overeengekomen. De 
cliënt is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hen worden 
geleverd. Controleer altijd bij aflevering de goederen op de juiste kleur, afmeting ed. De kleur 
kan altijd iets afwijken ten opzichte van monsters in de showroom/brochure. 
 
Bestellingen kunnen wij niet opslaan en moeten binnen 5 werkdagen gehaald dan wel 
worden bezorgd. 
 
Artikel 4: Retourzendingen 
 
Alleen onbeschadigde materialen uit voorraad geleverd kunnen retour minus 25% van de 
betaalde prijs als kostenvergoeding.  
Speciale bestelde goederen kunnen nimmer worden teruggenomen. Dit geldt ook voor 
restanten en/of aanbiedingen. 
 
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud 
 
Montage Service Roessink blijft volledig eigenaar van de geleverde producten zolang de 
koopprijs niet volledig is voldaan.  
 
Artikel 6: Gebreken, klachttermijnen, aansprakelijkheid 
 
Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd wat betreft de geleverde goederen 
dan dient de cliënt deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Montage Service Roessink 
te melden. 
Haarscheuren: Tegels dienen vrij van haarscheuren worden afgeleverd. Het optreden van 
haarscheuring na levering en aanvaarding van de goederen geeft geen grond voor afkeuring of 
schadevergoeding. Geringe in de handel toelaatbare geachte niet te vermijden afwijking, 
kunnen geen grond geven voor reclames opleveren. 
Montage Service Roessink is niet aansprakelijk voor de levering of werkzaamheden aan 
vloerverwarming of tegelwerken. Tenzij dit anders is overeengekomen. 



 

 

 
 
 
 
Artikel 7: Bezorgen 
 
Als de goederen bezorgt worden, is dat tot aan de voordeur begane grond. Dan geen 
afhaalkorting. 
 
Artikel 8: Betaling 
 
Betaling dient te worden voldaan bij afhalen en wel contant. Betaling via bank in overleg en 
altijd vooraf. Bij bezorgen alleen contant tenzij anders is overeengekomen. 
 
Artikel 9: Incassokosten 
 
Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van verplichtingen dan zijn bijkomende 
kosten voor cliënt. 
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