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Algemene Leveringsvoorwaarden voor scholen en instellingen op Aruba, Bonaire, 
Curaçao, St. Maarten, Saba en St. Eustatius van: 
Niesten school & office services Aruba, BOFshop, Logipress hierna te noemen “opdrachtnemer”.  
Deze voorwaarden regelen de afspraken met u als klant hierna te noemen “opdrachtgever”. 

• De prijzen op de website/catalogus/jaarbestellijst onder voorbehoud, exclusief O.B., B.B.O. of B.A.Z.V. belasting, 
inclusief vrachtkosten (zeevracht), invoerrechten en afhandelingskosten met uitzondering van meubilair. Meubilair op de 
website/catalogus/jaarbestellijst exclusief vrachtkosten, invoerrechten en afhandelingskosten.  

• Prijzen in Antilliaanse gulden (Nafl - ANG), Arubaanse florin (Afl - AWG) of Euro (€ - EUR) zijn geldig tot 30 november 
van het jaar waarin de offerte van de opdrachtnemer wordt uitgebracht onder voorbehoud van tussentijdse 
prijswijzigingen.  

• Totaalbedrag op offerte/opdrachtbevestiging/factuur is bij vermelding “Franco huis” inclusief vrachtkosten, invoerrechten 
en afhandelingskosten. Bij vermelding “CIF” is het totaalbedrag inclusief vrachtkosten, exclusief invoerrechten en 
afhandelingskosten. Bij vermelding “Af magazijn” is het totaalbedrag exclusief vrachtkosten, invoerrechten en 
afhandelingskosten. Bij levering Franco huis wordt op één adres afgeleverd. 

• Bestellingen kunnen worden geweigerd uitsluitend ter beoordeling door Niesten school & office services en BOFshop. 
• Levertermijn bij zeevracht 6-10 weken indicatief, spoedorder per luchtvracht: 2-4 weken indicatief onder toevoeging van 

extra vrachtkosten.  Indicatie luchtvrachtkosten: Euro 8,50 per kg bij totaalgewicht 0-50 kg per verzending,  
• boven 50 kg: Euro 5,- per kg per verzending. Luchtpostkosten worden volgens TPG-posttarieven doorberekend. 
• Betaaltermijn 30 dagen na factuurdatum bij luchtvracht en 60 dagen na factuurdatum bij zeevracht. 
• Na verstrijken betaaltermijn wordt kredietrente in rekening gebracht van 1,5% per maand over het dan openstaande 

bedrag en de rekening in opdracht van de opdrachtnemer overgedragen aan een incassobureau of advocatenkantoor ter 
invordering. Alle hieruit voortvloeiende kosten – buitengerechtelijke kosten ad 15%, advocaatkosten en gerechtelijke 
kosten inbegrepen – zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

• Betalingen dienen te worden verricht in de valuta die op de factuur vermeld staat op de bankrekening in de betreffende 
valuta zoals op de factuur vermeld. Kosten en koersverlies voortvloeiende uit eventuele omrekening van en naar een 
andere valuta dan op de factuur vermeld staat zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

• Voor facturen in Antilliaanse gulden of Arubaanse florin geldt: indien tussen offertedatum en betalingsdatum sprake is 
van een valutakoersverandering  van de Antilliaanse gulden of Arubaanse florin t.o.v. de Euro van 3% of meer, zal een 
koerscorrectie naberekend worden. Bindend zijn dagkoersen volgens de Europese Centrale Bank. Bij betaling en 
wanbetaling wordt na verstrijken betaaltermijn de volledige valutakoersverandering d.m.v. een koerscorrectie 
naberekend. Bij wanbetaling wordt voor de koerscorrectieberekening als “betaaldatum” de dag van de meest actuele 
maning gehanteerd. 

• Een abonnement wordt altijd voor een aaneengesloten doorlopende periode overeengekomen. De luchtpostkosten 
worden altijd achteraf volgens TNT-posttarieven doorberekend. 

• Een abonnement kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn. 
• Een internet bestelling met separate volledige betaling wordt direct in bewerking genomen. Een internet bestelling op 

rekening wordt in bewerking genomen indien vooraf een op-rekening-overeenkomst is ingevuld en ondertekend door de 
opdrachtgever en ontvangen/akkoord bevonden door de opdrachtnemer. Een bestelling n.a.v. een offerte wordt in 
bewerking genomen na ontvangst van een schriftelijke goedkeuring d.m.v. het bestelformulier. Deze goedkeuring dient 
te worden verzonden per email of per fax naar het adres zoals onderaan op de offerte is vermeld.  

• Na schriftelijke opdrachtbevestiging is het niet meer mogelijk de bestelling te wijzigen of te annuleren. 
• De aangegeven levertermijn betreft een algemene tijdsindicatie zonder rekening te houden met vakantieperiodes, 

seizoensdrukte, beschikbare vervoerscapaciteit of vertraging in douane-afhandeling.  
• Voor o.a. meubilair, sport-, kleuter-, natuur/scheikunde-materialen kunnen de levertijden langer zijn.  
• Goederen worden binnen 5 dagen na aankomst haven op het op de factuur vermelde afleveradres aangeboden. 
• Bestellingen met eventuele vertragingen in aflevering of naleveringen door overmacht (o.a. niet-voorradig/herdrukken, 

vervoersvertraging, seizoensdrukte ect.) kunnen niet worden geannuleerd of in de vorm van kosten en/of claims in 
rekening worden gebracht.  

• Manco’s, beschadigingen of verkeerde artikelen dient u binnen 14 dagen na aflevering rechtstreeks aan de 
opdrachtnemer per mail te melden. Na 14 dagen worden klachten niet meer in behandeling genomen. 

• Betalingen door de opdrachtgever kunnen niet worden geblokkeerd indien de afnemer/ontvanger verzuimd een 
getekende ontvangstbewijs aan de opdrachtgever te overhandigen. Een getekende ontvangstbewijs voor het aantal 
collie is voldoende voor betaling.  

• De gehele bestelling blijft eigendom van de opdrachtnemer totdat de betaling geheel is voldaan.  
• Indien een bepaling m.b.t. de leveringsvoorwaarden van de opdrachtnemer/leverancier strijdig is met een of meer 

bepalingen van de opdrachtgever/afnemer dan zijn de bepalingen van de opdrachtnemer/leverancier bindend. 
• Niesten schoolservices Aruba en Logipress verrichten bemiddelingsdiensten in opdracht van BOFshop. 
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