Offertes:
Zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij anders overlegd.

Opdrachten:
Uw opdrachten dienen, in principe, schriftelijk te worden opgedragen, waarna Ligusta BV
een orderbevestiging stuurt. Mondelinge opdrachten uwerzijds worden eveneens door
Ligusta BV schriftelijk bevestigd, waarmee, tenzij u binnen 5 werkdagen rectificeert, de
overeenkomst bindend wordt geacht.

Levering:
Franco huis, geplaatst en gesteld op de gebruiksplek, tenzij anders is overeengekomen.

Inhuizen:
Wij gaan ervan uit dat de entree en het intern transport zonder belemmeringen (zoals niet
bestraatte toegangswegen, moeilijke of krappe trappen, te lage doorgangen etc.) kan
geschieden. Heeft u twijfels neemt u dan vooraf contact op want stilstandkosten, het huren
van verhuisliften en/of het (ad hoc) ter plaatse de- en monteren van meubels zoals bijv.
kledingkasten zijn niet begroot en zullen altijd apart achteraf aan u doorberekend worden.

Montage:
Indien van montage sprake is, dan is deze verwerkt in de producteindprijs, tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen. Wij verwachten dat u maatregelen heeft getroffen om
plaatsing en/of montage van meubilair zonder oponthoud mogelijk te maken. Te denken
valt hierbij aan het vrijmaken van de gebruiksplek, het verwijderen van een te vervangen
keukenblok of het aanpassen/voorbereiden van W+E aansluitingen. Het uiteindelijke
aansluiten van W+E valt altijd buiten onze overeenkomst.

Levertijd:
Gemiddeld 8 weken na uw opdracht, of eerder/later in goed onderling overleg.
In onze opdrachtbevestiging staat de geplande leverweek vermeld. De levertijd gaat in
als alle (stof- en/of HPL) kleurkeuzes bekend zijn en er, indien nodig, is ingemeten.

Betaling:
Het netto factuurbedrag, inclusief BTW, dient binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum
op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Garantie:
Ligusta BV geeft, zijnde een handelsonderneming, alle garantiebepalingen van de door
haar vertegenwoordigde fabrikanten onverminderd aan u door. Gemiddeld is de garantie
op constructie- en verwerkingsfouten 4 jaar, doorgaans regressief, waarbij normale slijtage
en gebruiksbeschadigingen zijn uitgesloten. Schades tengevolge van oneigenlijk (niet
functioneel) gebruik, een onjuist onderhoud en/of indirecte (vervolg-) schades vallen buiten
deze overeenkomst. Overigens selecteren wij voor de Ligusta-collectie uitsluitend vooraanstaande fabrikanten welke, binnen het gebruiksdoelgebied van de meubels, bijzonder hoogwaardige materialen verwerken en uw meubel met de grootst mogelijke zorg produceren.

