Bestel & leveringsvoorwaarden La Venta Groothandel B.V.
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La Venta Groothandel is geopend op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van
08.30 – 17.00 met uitzondering van nationale feestdagen (bijvoorbeeld kerst,
nieuwjaarsdag, pasen, Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren)
De bestellingen kunt u via onze online systeem (eigen inlog en wachtwoord per klant) of
e-mailen naar info@laventa.nl.
Bij de bestelling graag duidelijk het artikelnummer, aantal en eenheden vermelden.
Voor bestellingen die worden opgehaald geldt er geen minimale orderwaarde. De
bestelling staat dan gereed bij La Venta vanaf 12 uur.
Voor leveringen in Amsterdam en omgeving (straal tot 100 km afstand) hanteren wij een
minimale orderwaarde van € 200,00 exclusief btw, indien deze orderwaarde niet wordt
bereikt brengen wij hier een bedrag van € 25,00 voor transportkosten in rekening.
Voor leveringen met een afstand vanaf Amsterdam groter dan 100 km hanteren wij een
minimale orderwaarde van € 500,00 exclusief btw, indien deze orderwaarde niet wordt
bereikt brengen wij een bedrag van € 50,00 voor transportkosten in rekening.
Prijzen vermeld in de catalogus en prijslijst zijn exclusief BTW, extra kosten en zijn onder
voorbehoud.
De prijzen op de pakbon bij levering worden gezien als de juiste prijs, deze zullen dan
ook verschijnen op de factuur.
Orders die geplaatst zijn voor 15.00 uur worden de volgende werkdag geleverd tussen
10.00 en 20.00 uur.
Retourneren: Bij uitzondering is het mogelijk om producten te retourneren. Dit kan na
overleg en met goedkeuring van La Venta.

De bezorgroutes op werkdagen zijn als volgt;
Maandag:

Amsterdam en omstreken, Maastricht en Zeeland.

Dinsdag:

Amsterdam en omstreken, Utrecht en omstreken.

Woensdag:

Amsterdam, Noord-Holland en Flevopolder.

Donderdag:

Amsterdam, Zoetermeer, Den Haag, Rotterdam en de provincie Brabant.

Vrijdag:

Amsterdam en omstreken, Utrecht en omstreken, Gelderland

De daaropvolgende maandag wordt de factuur verzonden per post of per email. De inhouding
van de automatische incasso vindt op donderdag plaats.
Op alle leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

