
VERKOOPSVOORWAARDEN: 
 

Van zodra u uw akkoord voor offerte heeft gegeven, kunnen wij beginnen aan de opmaak of  de drukklare bestanden 
ontvangen. Uw akkoord voor offerte wordt steeds schriftelijk gegeven: via handtekening voor akkoord op de offerte, 
via email of via fax (niet telefonisch!!!)
Bij het geven van uw akkoord voor offerte, gaat u automatisch akkoord met onderstaande afspraken. 

ENKELE BELANGRIJKE AFSPRAKEN:
Bij bestelling geeft u de juiste facturatiegegevens op. Ook indien er een POnummer op de factuur dient te komen, dient u 
deze bij bestelling door te geven. Wenst u de facturatiegegevens achteraf te wijzigen of een PO nummer toe te voegen, 
dan kan dit enkel mits extra administratiekost van 25 €. 

In de offertes zijn geen layoutkosten, verzendkosten of plaatsingskosten inbegrepen. Tenzij dit uitdrukkelijk vermeld is 
in de offerte. Offertes zijn maximaal 1 maand geldig. Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden. Alle prijzen zijn excl. 
21%BTW. 
De prijzen in offertes zijn enkel geldig indien de vermelde aantallen en onderdelen besteld worden.  
Wenst u meer of minder te bestellen dan vermeld in de offerte, dan zal de prijs aangepast worden. 

AANLEVEREN BESTANDEN:
Bestanden tot 5 MB kan u in bijlage via email verzenden. Voor bestanden groter dan 5 MB brengt u een USB-stick/CD-rom 
langs in onze showroom of u bezorgt ons de bestanden via xlreklame.wetransfer.com
Hoe u de bestanden drukklaar kan aanleveren vindt u terug op onze website of u kan per product de aanleverings-
voorwaarden aanvragen. 
OPGELET: Als de bestanden niet correct zijn aangeleverd, betaalt u een extra opmaakkost van 55 EUR per uur (met 
een minimum van 30 EUR). Als de productietijd dit niet toelaat, wordt u van deze extra opmaakkost niet op voorhand 
verwittigd. OPGELET: Files die drukklaar door u worden bezorgd, worden door ons niet automatisch nagekeken. U 
bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beelden, het omzetten van de lettertypes, het correcte formaat, het 
voorzien van de afloop, de juiste kleurinstellingen, ... Blijkt na de productie dat er toch iets niet in orde is (bv. een beeld 
van slechte kwaliteit of tekst dat in een ander lettertype staat) kan XL Reklame hier in GEEN geval verantwoordelijk 
gesteld worden. Wenst u dat wij dit op voorhand nakijken, dient u dit bij bestelling te vermelden. U betaalt dan een extra 
opmaakkost van 55 EUR per uur, met een minimum van 30 EUR. 
 
PRODUCTIETERMIJN:
De productietijd is per product verschillend. Dit varieert van 5 werkdagen tot 3 weken. Gelieve de website te raadplegen 
of de productietermijn te checken bij bestelling. 
Rushproductie is enkel mogelijk in samenspraak en mits de planning dit toelaat. U betaalt 15% extra van het totaalbedrag 
met een minimum van 50 EUR. Gelieve ons te contacteren. 

LEVERING:
Standaard wordt de bestelling afgehaald in onze showroom. 
We zijn alle werkdagen geopend van 9u tot 12u en van 13u tot 17u. 
Wenst u de goederen te laten verzenden, dient u dit bij bestelling te vermelden. Gelieve het juiste adres op te geven, zodat 
de meerprijs hiervan kan berekend worden. 

BETALING:
U dient het factuur te betalen bij afhaling. (tenzij er op de offerte onderaan een andere termijn vermeld staat).
U kan cash betalen of met bancontact. Kan u niet betalen bij afhaling, kunnen de goederen niet meegegeven worden!
U kan er ook voor kiezen om het bedrag op voorhand over te schrijven. Gelieve dit op voorhand te melden, zodat een 
digitale versie van het factuur kan bezorgd worden. Van zodra het bedrag effectief op onze rekening staat, kunnen de 
goederen afgehaald worden.
Worden de goederen verzonden met koerier, betaalt u cash aan de koerier of u schrijft op voorhand het 
totaalbedrag naar ons over. Van zodra het bedrag effectief op onze rekening staat, zullen we de goederen opsturen.  
Gelieve uw voorkeur bij bestelling door te geven.
Gaat het over een plaatsing (bv. etalagebelettering, spandoekconstructie,...) dient u het bedrag op voorhand over te schrijven. 
Hebben we het bedrag op de dag van de plaatsing nog niet ontvangen, kan de plaatsing mogelijks niet doorgaan. 

OPGELET:
Bij bestelling van stickers of wanneer u gebruik wenst te maken van onze plaatsingsdiensten, dient u rekening te 
houden met een aantal extra afspraken. Deze extra info/afspraken vindt u terug op onze website of kan u per email 
opvragen. 
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