
TOESLAGEN VOOR ORDERVERWERKING - EMBALLAGE - BEZORGEN

EMBALLAGE TOESLAG EENHEID OPMERKINGEN
Gebruiksvergoeding glasbok € 2.00 per kalenderdag Eerste 21 kalenderdagen vrij
Gebruiksvergoeding MEGA/GIGA bokken € 10.00 per kalenderdag Eerste 5 werkdagen vrij. Vanaf 20 kalenderdagen na levering € 15,00 per kalenderdag ipv € 10,00
Vermissing/ kwijtraken bokken € 850.00 per bok (excl huur) 60 dagen na levering wordt een bok als verloren beschouwd en gefactureerd
Vermissing/ kwijtraken MEGA/GIGA bokken € 2,250.00 per bok (excl huur) 60 dagen na levering wordt een bok als verloren beschouwd en gefactureerd

Bokken leegmelden per mail: glasbok@demuglas.nl Gebruiksvergoeding stopt op de dag van afmelden. Aan telefonische afmelding kunnen geen rechten worden ontleend.
BOKLEVERINGEN TOESLAG EENHEID OPMERKINGEN
Levering op standaard glasbok werkplaats/magazijn € 35.00 per bok Indien orderwaarde levering lager dan € 250,00. Boven dit bedrag is franco
Levering op standaard glasbok op locatie € 75.00 per bok Bereikbaar door onze vrachtwagen en uitsluitend op route binnen de drie noordelijke provincies (excl eilanden)

Opslag glasbok € 50.00 per bok
Opslagkosten voor de eerste week bedragen € 55,00 per bok, daarna € 7,50 per bok per week. Deze kosten worden berekend
indien een gereedstaande levering wordt uitgesteld. Ook geldig indien een afroep-order niet wordt afgeroepen voor de
gevraagde datum. Order wordt gefactureerd. Opslag altijd voor risico klant. 

Specifieke tijd-eis bij bezorging bokken zoals bijv. 1e rit Aanvraag per adres toeslag Beschikbaarheid op aanvraag en exclusief evt overuren chauffeur
Foutrit € 150.00 per bok Geen hulp of mogelijkheid om te lossen
Vergeefse ophaalpoging leeggemelde glasbok € 150.00 per adres Glasbok is niet leeg of is niet bereikbaar voor onze vrachtwagen/transporteur
Langlader, boklevering voor extra lange ruiten € 125.00 per bok Binnen de drie noordelijke provinciën mits op route
Megabok, boklevering voor extreem grote ruiten € 275.00 per megabok Binnen de drie noordelijke provinciën mits op route

Voor alle vermelde bedragen geldt: Uitsluitend geldig op route voor de drie noordelijke provinciën en voor overeengekomen routes, tenzij anders vermeld. Eilanden en tol uitgesloten.
Glaslevering standaard bok met glaslengte maximaal 2500mm buiten route € 225.00 per bok Glaslevering buiten de drie noordelijke provinciën of route. Exclusief eilanden en tol.
Glaslevering MEGA/GIGA bok € 475.00 per bok Exclusief eilanden en tol. Exclusief dieseltoeslag.
Afvoeren van oude ruiten niet mogelijk n.v.t. Kosteloos indien door uzelf gebracht en gestort in onze glasbak. Wij attenderen u op onze veiligheidsvoorschriften.
Dieseltoeslag (Te berekenen op alle vermelde transportprijzen) Dagprijs Over vermelde transportprijzen wordt een procentuele dieseltoeslag berekend
LEVERTERMIJN TOESLAG EENHEID OPMERKINGEN
Kunnen variëren als gevolg van de vraag in de markt en de seizoensinvloeden. Naast spoedopdrachten zijn er vaak mogelijkheden om uw glas op de door u gewenste datum te leveren. Informeer bij uw contactpersoon naar de mogelijkheden.
Spoedtraject. (is nooit een garantie dat spoed ook lukt en exclusief transport) 25% per ruit min. €15.00 Informeer vooraf bij uw contactpersoon naar de voorwaarden en de mogelijkheden.
MODELLEN TOESLAG EENHEID OVERIG
Model volgens aangeleverde mal * € 55.00 per mal Exclusief modeltoeslag
Glastoeslag bij model volgens aangeleverde mal Minimaal 150% per ruit Bij isolatieglas max 2 schuine kanten of 1 boogvorm. Complexere modellen ter beoordeling Glas Ockels.
Glastoeslag bij model volgens tekening 40% tot 150% per ruit Toeslag is afhankelijk van model en voor een standaard catalogus-model.
Glastoeslag bij model met ronde hoeken iso Aanvraag per ruit Rondingen met kleine radius zijn niet altijd produceerbaar.

Bestandsconversie bij aangeleverd digitaal DXF-bestand € 65.00 per ruit
Uitsluitend gesloten gevectoriseerde vormen. Uitsluitend de vorm, dus geen teksten of andere markeringen.
Maximaal één vorm per DXF-bestand. Dit is exclusief modeltoeslag.

Aangeleverde mallen dienen uit één geheel te bestaan, maatvast, stevig, schoon en vetvrij te zijn. Geschikt materiaal is spaanplaat, hardboard, MDF en triplex.
Wij kunnen mallen van glas, papier e.d. niet aannemen. Mallen dienen altijd op glasmaat te zijn. Bij afwijkingen worden CAD/tekenkosten berekend. Afwijkingen altijd voor risico opdrachtgever. Mallen gaan in principe retour opdrachtgever.
Houdt u er rekening mee dat uw order sneller verwerkt wordt en onnodige kosten worden bespaard als u de modeltekeningen bij de order digitaal aanlevert!
OVERIG BEDRAG EENHEID OPMERKINGEN
Minimaal factuurbedrag € 50.00 per maand Orders  verzameld tot de oudste maximaal 1 maand oud is, daarna voor minimaal € 50,00 gefactureerd, excl BTW.

Annuleren order per order
Geen kosten mits de order nog niet in verwerking is. Indien reeds in verwerking wordt de volledige orderwaarde in
rekening gebracht

EDI (Electronic Data Interchange)

Toeslagen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van drukfouten. 01.01.2023

Door middel van EDI worden uw orders electronisch aangeleverd/binnengehaald. Dit voorkomt kopieer- & interpretatiefouten, uw orders kunnen sneller worden ingevoerd en
u heeft uw glas sneller. Neem contact op voor de mogelijkheden.

DemuGlas BV   Stadskanaal
Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van Bouwend Nederland, Vakgroep Glas van toepassing, gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 21/2019, laatste versie, toepasselijkheid

onder uitdrukkelijke uitsluiting van de  van de door de opdrachtgever gehanteerde (inkoop-) voorwaarden. http://www.glasockels.nl/algemenevoorwaarden.pdf

Megabok of Gigabok
Kleinste zijde > 2190 mm
OF Grootste zijde > 2500 mm

Langlader
Glashoogte < 2190mm
en lengte > 2500 mm

Standaard bok
Glashoogte < 2190 mm
Lengte < 2500 mm
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