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VOORWAARDEN LOSSE VERKOOP WINKELIERS

Bij het inzenden van het formulier gaat de winkelier akkoord met de losse verkoop van één of
meerdere tijdschriften die Scala Publishing BV uitgeeft. Hiervoor gelden de volgende
afspraken:
➢

De winkelier neemt bij verschijning van iedere editie (inclusief specials) een aantal
exemplaren af van het/de gewenste tijdschrift(en) met een minimum van drie stuks per
tijdschrift. Het gewenste aantal is per editie te wijzigen indien tijdig aangegeven.

➢

Scala Publishing BV biedt 50% korting op de reguliere losse verkoopprijs (inclusief 9%
BTW) van het/de betreffende tijdschrift(en) bij bestellingen voordat het desbetreffende
tijdschrift naar de drukker gaat. Bij prijswijzigingen van de losse verkoopprijs verandert de
inkoopprijs vanzelf mee; de korting blijft 50%. Deze korting is exclusief geldig voor
bedrijven met een KVK nummer en geldt niet voor particulieren.

➢

Van nog te verschijnen edities is de verzending gratis. Bij bestellingen nadat het
desbetreffende tijdschrift naar de drukker is gegaan brengen wij € 6,99 administratie- en
handlingkosten in rekening en wordt de inkoopkorting 35%. Bij nabestellingen uit het
buitenland kunnen extra kosten worden berekend in verband met verzending. Neem
hiervoor contact op met de uitgeverij.

➢

De levering van tijdschriften is zonder recht van retour. De tijdschriften worden bij u als
(web)winkelier gelijk geleverd met abonnees.

➢

Alle verantwoordelijkheid van distributie en handeling vanaf levering aan de consument ligt
bij de winkelier zelf. Scala Publishing BV is verantwoordelijk voor een juiste en tijdige
levering van de exemplaren bij één adres.

➢

Facturatie vindt per editie plaats door Scala Publishing BV via automatische incasso. U
ontvangt een betalingsbewijs voor uw eigen administratie. Indien gewenst is facturatie via
e-mail mogelijk. Hiervoor worden per factuur administratiekosten (à € 2,50) in rekening
gebracht.

➢

Scala Publishing BV is gerechtigd om met derden een soortgelijke actie aan te gaan.

➢

Wijzigingen of klachten geeft de winkelier tijdig door aan Scala Publishing BV.

➢

Eventuele opzegging van bovenstaande kan twee maanden van tevoren via schriftelijke
kennisgeving naar a.op.t.land@uitgeverijscala.nl
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