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Algemene Voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Fruit op het bedrijf.  

ALGEMENE GEGEVENS 

Adres: 
Fruit op het bedrijf / Fruithal Smits 
Sterappellaan 29, 3897 LL Zeewolde 
www.fruitophetbedrijf.nl  

Bedrijfsgegevens: 
KvK: 70844763 
BTW: NL 858481844 B01 

Bereikbaarheid:  
Van maandag t/m zaterdag van 08:00 tot 17:00 uur. 

CONTACTGEGEVENS 

Telefoon: 06 386 77 254 
E-mail: info@fruitophetbedrijf.nl 

1. De algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fruit op het 
bedrijf en op elke tot stand gekomen (duur) overeenkomst (op afstand) tussen Fruit 
op het bedrijf en de klant. Deze voorwaarden gelden ook als gebruik is gemaakt van 
de gratis proefbox. 

2. Het aanbod  
 
2.1 De producten kunnen afwijken van de foto's en beschrijving op de website.  
2.2 Prijzen en gewichten kunnen 2 á 3% afwijken van uw bestelling.  
2.3 Fruit op het bedrijf werkt met een roulatiesysteem van dozen en/of schalen.  
      Zowel de dozen en/of de schalen blijven eigendom van Fruit op het bedrijf en is  
      in  bruikleen. Als er sprake is van schade, verlies of diefstal zal er 2 euro per  
      verdwenen object in rekening gebracht worden.  

3. Bezorgen  
 
3.1 Wij bezorgen alleen op de afgesproken dagen en tijd. 
3.2 Wij bezorgen niet op de andere dagen, tenzij anders overeengekomen.  
3.3 Tijdens feestdagen wordt er door Fruit op het bedrijf contact opgenomen met  
      u om de gewenste leverdag af te stemmen.  
3.4 Ons bezorggebied is nu Zeewolde, Harderwijk, Nijkerk, Lelystad en Almere. 
      Andere regio's eventueel in overleg.  
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3.4 Bij het bestellen vragen wij naar adresgegevens om te kunnen bezorgen.  
3.5 Wijzigingen van de leverhoeveelheid kan in overleg worden aangepast.  

4. Opzeggen  
 
4.1 Bij Fruit op het bedrijf zit men niet vast aan een contract. Hierdoor is opzeggen  
      altijd mogelijk.  
4.2 De proefbox: bij het niet continueren berekenen wij 4,99 euro administratie- 
      kosten, Inhoud box: 50 stuks.  
4.3 In het geval van faillissement van de klant, dan kan Fruit op het bedrijf de  
      levering stopzetten.  

5. Facturatie  
 
5.1 Fruit op het bedrijf behoudt zich het recht om de overeengekomen prijs voor  
      leveringen eenzijdig te verhogen. In het geval van deze verhoging zal  
      Fruit op het bedrijf men daar tijdig over informeren. Uitgezonderd van de  
      verhoging btw tarief, dit wordt per omgaande toegepast worden.  
5.2 Fruit op het bedrijf factureert per vijf weken, waarbij de betalingstermijn van acht  
      dagen geldt.  

6. Gratis proefbox 
 
6.1 De gratis proefbox is ter kennismaking eenmalig aan te vragen per bedrijf.  

 


