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BIJZONDERE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BELUX 

Sadel N.V. 
 

 

1. Openingsuren balie, burelen en magazijn (Ma-Vr) 

• Balie & burelen: 8u00 - 12u00 | 13u00 - 17u00 

• Magazijn: 8u00 - 12u00 | 13u00 - 16u30 (voor afhalingen door de klant) 

 

2. Verzendingen Sadel 

• Leveringsvoorwaarden (DDP op vrachtwagen):  

Om uw levering vlot te laten gebeuren, werken met vaste ritten volgens volgend schema: 

o Oost- en West Vlaanderen: maandag – woensdag – vrijdag  

o Overige provincies: dinsdag – donderdag  

o Luxemburg & G.H. Luxemburg: donderdag 

Leveringen met de kraanwagen dienen in onderling overleg afgesproken te worden. 

 

• Leveringstermijnen algemeen:  

De bestelling moet minimum 2 werkdagen op voorhand worden doorgegeven tot ten laatste 

16u00 rekening houdend met de vaste rit per regio.  

 

• Leveringstermijn fittingen:  

Levering mogelijk binnen de 48u met TNT mits betaling van de portkosten (18 €/pakket) en 

ten laatste besteld om 12u00 (max. gewicht = 30 kg). 

 

• Toevoegingen aan lopende bestellingen:  

Toevoegingen (beperkt in gewicht en in volume ) aan een bestelling kunnen geplaatst 

worden de dag vóór levering tot ten laatste 12u00 en onder voorbehoud van 

beschikbaarheid van transport. Bijvoegingen na 12u00 worden als een aparte bestelling 

beschouwd. 
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3. Portkosten 

Vaste rit Order ≤ 350 € 350 € < Order < 900 € Order > 900 € Order < 500 € 500 €< Order < 1250 € >1250 € 

N. België 100 € 50 € Franco NR NR NR 
Wall N + Bru 100 € 50 € Franco NR NR NR 

Wall Sud + Lux NR NR NR 100 € 50 € Franco 

Leveringen met kraanwagen: supplement 50 € 
 

4. Verpakkings- en palletkosten voor platen 

De palletten die u geleverd worden en/of die u afhaalt voor onvolledige pakketten worden als volgt 

aangerekend. 

• Pallet 2000: 9 € 

• Pallet 2500: 12 € 

• Pallet 3000: 15 € 

• Pallet 4000: 55 € 

• Pallet 6000: 70 € 

• Klantspecifieke verpakking: prijzen overeen te komen. 
 

Bij leveringen van 1 of meer ton platen per pallet worden geen palletkosten aangerekend.  
 

5. Certificaten 

• Aanvraag bij bestelling: 10 €/st. met een maximum van 10 items;  indien > 10 items: 1x 100 € 

• Aanvraag na bestelling: 35 €/st. (geen maximumbedrag) 
 

6. Terugname goederen 

De terugname van goederen gebeurt steeds in overleg met de verkoper en op voorwaarde dat de 

goederen onbeschadigd zijn en in de originele verpakking . Goederen dienen steeds vergezeld zijn 

van een retourbon door onze verkoper opgemaakt.  

• Voorraadartikels: 20% behandelings- en administratiekosten ( 30% voor fittingen ) zullen 

aangerekend worden 

• Niet-voorraadartikels: worden niet teruggenomen 
 

7. Administratiekosten 

Voor bestellingen met factuurbedrag < dan 350 € (excl. BTW en kosten) per kalendermaand wordt  

40 € aangerekend.  

 

Alle bovenvermelde bedragen zijn excl. BTW. 
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