Leveringsvoorwaarden van Budgetverhuizer.nl
Als u zaken doet met Budgetverhuizer.nl gelden de Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen en opslag.
Deze voorwaarden worden door de stichting Erkende Verhuizers opgesteld. M.b.t. de betalingen
e.d., gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

• Voor zover hier niet expliciet staat omschreven, staan alle overige voorwaarden
in de Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen en opslag (AVVV en AVBV);
• Met name artikel 8 en 9, uit de AVVV, worden aangepast en duidelijk
uitgelegd in deze leveringsvoorwaarden;
• Alle tarieven die op onze site worden vermeld, zijn inclusief 21% BTW
•

tenzij nadrukkelijk anders vermeld;
Wij vermelden de vaste voorrijkosten en het uurtarief voor de verhuis ploeg.
Aan de hand van het werkelijke aantal uren achteraf, worden de kosten
aan u doorbelast;

• Onze verhuiscalculator rekent het gemiddelde aantal uren uit. In de praktijk kan
het aantal uren meer of minder zijn;
• Wij rekenen alleen de uren vanaf het moment dat wij bij u op het eerste adres
aankomen t/m het moment dat wij helemaal bij u klaar zijn;
• Voor verhuizingen van of naar de Waddeneilanden gelden extra ferry kosten
•
•
•
•
•
•
•
•

die niet inclusief zijn. Deze worden wel in rekening gebracht. Deze kosten
kunnen wij niet opgeven omdat deze kunnen wijzigen zonder dat wij dat weten.
Wij rekenen u de kosten 1 op 1 door;
Wij werken conform de richtlijnen voor de Erkende Verhuizer. Onze verhuizers
mogen risicovol werk weigeren;
De verzekeringskosten en vaste orderkosten dienen voor uitvoering van de
verhuizing te zijn voldaan aan Budgetverhuizer.nl;
Na aﬂoop van de verhuizing dient u de voorrijkosten en de werkelijk gemaakte
uren contant af te rekenen met de verhuisploeg;
Bij vorderingen, ouder dan 4 weken, worden deze automatisch over gedragen
aan een incassobureau. Alle extra kosten alsmede de wettelijke rente, zullen
op u worden verhaald;
Annuleren van de verhuizing / verhuisdatum: U kunt de verhuizing c.q. de
verhuisdatum annuleren. Hiervoor dient u via de Helpdesk ons te mailen.
Vermeldt daarbij altijd uw opdrachtnummer en de verhuisdatum;
Annuleringskosten: Indien u meer dan 30 dagen voor uitvoering annuleert,
bedragen de annuleringskosten € 45,-. Een annulering tussen 14 en 30 dagen
voor uitvoering kost u: € 95,-. Indien u annuleert binnen 14 dagen voor
uitvoering, zijn de annuleringskosten: € 295,-;
Indien u een opdracht aan Budgetverhuizer.nl verstrekt, gaat u akkoord met alle
door ons gestelde voorwaarden.
Bestellingen via de webshop: Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u een
factuur. Wanneer wij uw betaling hebben ontvangen, wordt uw bestelling
uitgeleverd. De levertijd is 2 werkdagen. Het is niet mogelijk om een
tijdsindicatie te geven wat betreft de levering van uw bestelling
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