Is uw onderneming al voor iedereen toegankelijk?
Het Hoppertje – een simpele oplossing met een grote impact

Levering
Het Hoppertje is direct uit voorraad leverbaar. Orders voor meer dan 10 exemplaren
worden verwerkt na betaling van 50% van het totaalbedrag en na ontvangst ondertekende
offerte.
Aanbrengen kleur is mogelijk voor een meerprijs van 40 euro per Hoppertje.
Aanbrengen logo op aanvraag.
Het Hoppertje wordt geleverd met tape voor optimaal gebruik en een korte handleiding
voor gebruik en onderhoud. Verzending in Nederland is gratis.
Betalingen en prijslijst 2016
0-4 stuks
5-24 stuks
25-49 stuks

€ 246,- per stuk ex btw
€ 184,50 per stuk ex btw
€ 172,- per stuk ex btw

Bij afname van 1 tot 10 exemplaren geldt betaling vooraf van het totaalbedrag.
Vanaf 10 exemplaren geldt betalingen in twee termijnen. 50% van het totaalbedrag
voorafgaand aan de levering en 50% 14 dagen na levering.
Aansprakelijkheid
WTN en de producent van het Hoppertje (BMI) zijn niet aansprakelijk voor schade aan het
product alsmede letselschade ontstaan door onjuist gebruik van het Hoppertje.
Het Hoppertje is een duurzaam product en kan bij goed gebruik en onderhoud jarenlang
worden gebruikt.
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Garantie en gebruik
WTN verleent de koper vanaf het moment van ontvangst van het product een garantie van
één jaar op de goede werking ervan bij normaal gebruik met de maximaal toegestane
belasting.
Onder ‘normaal’ gebruik wordt zowel het gebruik van het Hoppertje op zich verstaan – een
hulpmiddel voor het rollend, rijdend, schuivend of lopend overbrengen van mensen en
materialen – als de zorgvuldigheid waarmee het Hoppertje daartoe wordt benut (door inen uitvouwen, neerleggen en opruimen). Springen op Het Hoppertje of het gooien met de
drempelhulp vallen nadrukkelijk niet onder normaal gebruik.
De garantie houdt in dat de koper bij een door WTN vastgesteld defect in de goede
werking van het product (dat niet verwijtbaar is aan de koper) recht heeft op kosteloze
reparatie dan wel op een nieuw product. In beide gevallen wordt aan de koper zo mogelijk
per omgaande een tijdelijk vervangend exemplaar ter beschikking gesteld totdat omruil
heeft plaatsgevonden.
De verzending van het defecte product aan BMI (producent) is voor rekening en risico van
de koper.
De garantie is niet van toepassing op beschadigingen aan het product die de goede
werking ervan niet belemmeren, zoals krassen, butsen, verfschade en dergelijke. Deze
beschadigingen behoren tot het normale gebruiksrisico.
De garantie is eveneens niet van toepassing als koper blijkt - alvorens een beroep te doen
op garantie - zelf aanpassingen aan het product te hebben aangebracht.
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