Onderedelen en onderhouds producten
Afsluit deksel
Voor product

TRAIN-SAFE Basic,
Vision,
Roll

Reinigingsmiddel

Schaal

Artikel-Nr.

Prijs (€)

Omschrijving

inhoud

Artikel-Nr.

Z

DV-Z

2,25

Reinigingsdoek

1 Stk

RT

Prijs (€)
1,30

N

DV-N

2,50

Acryl reiniger

0,5 l

AR-05

6,00

TT

DV-TT

2,75

Acryl reiniger

1,0 l

AR-10

12,00

H0

DV-H0

3,00

Polijstpasta voor acryl

50g

PP

9,90

De bovenstaande prijs is per paar.
0

DV-0

I

DV-I

8,00

G

DV-G

9,00

DV-II

10,00

II

7,00

De bovenstaande prijs is per stuk.
TRAIN-SAFE TraveLite, Travel

Z, N, TT, H0

DT

3,00

De prijs is per stuk.

Bedrijfs- en leveringsvoorwaarden
1. Prijs
Alle prijzen in deze prijslijst zijn bruto prijzen in euro per stuk. Ze zijn inclusief de Duitse btw van
16%. Verpakking en verzendkosten zijn niet inbegrepen en worden afhankelijk van volume na
uw bestelling berekend. Verzendkosten zijn op verzoek beschikbaar.

5. Leveringen:
Wij streven ernaar uw bestellingen snel uit te leveren. U ontvangt na uw bestelling een
bevestiging waarop de te verwachten levertijd is aangegeven. Tussentijds kunnen we u op
verzoek informeren over de vordering van uw bestelling.

2. Betaling:
- Creditcard:
U deelt ons uw credit card gegevens mee (Maatschappij, nummer en geldigheid), via brief, fax,
telefoon of onze beveiligde website. Op het moment dat uw bestelling klaar is voor verzending
wordt de betaling uitgevoerd.
Op dit moment accepteren we: VISA, Mastercard, Eurocard, American Express.
- Vooruitbetaling:
Zodra uw bestelling gereed is ontvangt u een factuur. Train-Safe heeft een bankrekening in
Nederland. Als de betaling bij ons is ontvangen, wordt uw besteling verstuurd.
3. Eigendomsrecht:
Te allen tijde blijven de producten volledig ons eigendom totdat alle kosten zijn voldaan.
4. Teruggave:
Mochten de geleverde producten niet aan uw wens voeldoen, dan heeft u recht op teruggave
van de aankoopprijs mits u ons vooraf op de hoogte stelt en binnen 14 dagen na levering de
producten in originele verpakking volledig en onbeschadigd naar ons retourneert. Naar wens
kan het ophalen van producten door een koerier door ons geregeld worden.

Uw zending wordt met een koeriersdienst verstuurd. Gewoonlijk leveren deze tijdens
kantooruren. Geef voor afleveren eventueel een ander adres op, bijvoorbeeld van uw werk. Als
u niet tijdens kantooruren kunt ontvangen is er een mogelijkheid om via Train-Safe Nederland
te laten afleveren, bijvoorbeeld via de modelspoorbeurs in Houten. In dit geval neemt u voor u
besteld contact op met Train-Safe Nederland.
U hebt geen verzend risico! Mocht er tijdens de verzending iets beschadigen dan dient u ons
hiervan direct op de hoogte te stellen. Wij zullen dan alles in het werk stellen om kosteloos de
beschadigde artikelen te vervangen. Belangrijk is, dat u de beschadigde verpakking enige tijd
voor ons bewaart totdat de nieuwe levering heeft plaatsgevonden.
6. Reclameren:
Uitwendige beschadigingen moeten bij ontvangst direct bij de aflevering aan de
transporteur/koerier gemeld worden. Zichtbaren beschadigingen/gebreken aan een product
dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk aan ons gemeld te worden. “Verborgen”
gebreken dienen direct na constatering schriftelijk gemeld te worden. Bij een naar onze mening
gegronde klacht van een gebrek of beschadiging zal het product gerepareerd of vervangen
worden.
7. Uw gegevens:
Uw bestel en persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van
nieuwe ontwikkelingen, aanbiedingen en bijvoorbeeld beurs data van Train-Safe. Uw gegevens
worden in geen geval aan andere bedrijven of firma’s doorgegeven. Indien u wenst geen

Informatie over verzendkosten
De verzendkosten worden bepaald door de lengte en het aantal pakketten dat we naar u verzenden. Dit hangt uiteraard af van de omvang van uw
bestelling. Om die reden kunnen we u in de prijslijst niet precies vooraf aangeven wat de werkelijke kosten zijn. Wij proberen uiteraard het volume van de
zending klein te houden en kosten te sparen. In de meeste gevallen kan een bedrag worden aangehouden tussen de 10,00 en 21,00 euro. Op verzoek
kunnen we precieze verzendkosten berekenen.
De verzendkosten zijn opgebouwd uit de transportkosten, de verpakkingskosten en een transportverzekering. De transportverzekering dekt alle schade die
bij transport zou kunnen ontstaan. Transportschade dient binnen 8 dagen bij ons gemeld te worden en de verpakking dient als bewijs bewaard te worden.
Vanwege de grote lengte van onze pakketten worden deze gekenmerkt als afwijkend paket. De pakketten met Train-Safe kokers tot 2,70meter lengte
worden verstuurd met UPS. De kokers van 3meter kunnen helaas niet uit Duitsland naar Nederland verstuurd worden. Deze zullen te allen tijde in overleg
worden geleverd, bijvoorbeeld via de Nederlandse agent.

Een laatste woord:
Alle in deze prijslijst voorgestelde producten zijn zorgvuldig ontwikkelt en gebruikte materialen zijn van de hoogst mogelijke kwaliteit om te voeldoen aan uw
gestelde verwachtingen. Acryl is in het bijzonder een stof die door zijn helderheid, sterkte en gladde oppervlak kan voldoen aan de hoge eisen. Bij de
verbinding tussen Acryl en messing spoorstaven, bij de Train-Safe-Vision en -Roll, treed af en toe een bekend probleem op. Door een verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen acryl en messing kan door veranderingen in temperatuur een lichte buiging in de lengte ontstaan door spanningen tussen beide
materialen. Het zeer licht buigen van de kokers kan dan ook niet als fout in het product worden aangemerkt. Het is een natuurkundig effect wat de
functionaliteit en schoonheid van het product niet beïnvloed.
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