
Vip Tools bv - Neerlandweg 12 – B-2160 Wilrijk 
T.: 03 844 52 52 – E: info@viptools.be – www.viptools.be 

LEVERINGSVOORWAARDEN 

De prijzen vermeld in de prijslijst van Vip Tools bv gelden, tenzij anders vermeld, franco adres 

koper. Deze hoofdvoorwaarde geldt mits de koper bereikbaar is over de verharde weg binnen de 

Belgische grenzen en voor zover de zending een nettowaarde heeft hoger dan 250 EUR. Enige 

uitzonderingen hierop worden bij de productfiche vermeld. 

BELANGRIJK! Bij elke levering hoort een leveringsbon. Op deze bon vermelden wij enkel de 

prijzen uit de prijslijst. Kortingen of speciale prijsafspraken worden enkel vermeld op de factuur. 

1 Zendingen per post 

Uitzonderlijk kunnen kleinere onderdelen per post worden verstuurd. Hiervoor wordt in functie van 

het gewicht en de omvang een vergoeding berekend in functie van de posttarieven. Als richtprijs 

mag u op 9,00 EUR rekenen (info 2022). In dit bedrag zijn zowel het posttarief als eventuele 

administratiekosten verrekend. 

2 Zendingen per transportbedrijf 

Onze transporteur is GLS BELGIUM DISTRIBUTION. Kleinere, niet franco leveringen worden in 

functie van gewicht en afmetingen doorberekend. Die prijs kan variëren van 12,50 tot 16,00 EUR. 

3 Zendingen per koeriersbedrijf 

Zeer dringende leveringen kunnen op uitdrukkelijke vraag van de klant worden verstuurd per 

taxipost of koeriersbedrijf. De kosten die hieruit voortvloeien vallen steeds ten laste van de 

opdrachtgever. 

4 Zendingen via een Vip Tools medewerker 

Uitzonderlijk kan het voorkomen dat één van onze medewerkers goederen persoonlijk aflevert. 

Deze leveringen zijn enkel kosteloos indien ze duidelijk plaatsvinden naar aanleiding van een 

gepland bezoek, of in de context van een waarborgsituatie. 

Indien ze het gevolg zijn van een dringende opdracht, zal een kilometervergoeding worden 

berekend worden van 1,25 EUR per gereden kilometer. Hierin zijn zowel de kilometervergoeding als 

de reistijdvergoeding verwerkt. 

Dit is echter niet het geval voor infrarood lampen. Om brokken te vermijden worden IR lampen 

steeds door één van onze medewerkers aangeleverd. Dit moet eveneens worden beschouwd als 

een vorm van koerierdienst, maar die u wordt aangeboden aan verminderd tarief. 
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5 Afhalingen door uw bedrijf 

Het opzet van onze organisatie is niet vergelijkbaar met dat van een afhaalcentrum. Omdat we 

echter graag ingaan op de wensen van onze klanten, kunnen desgewenst zendingen in Wilrijk - bij 

Antwerpen - worden afgehaald. Graag worden we hierover tijdig verwittigd, zodat we eventuele 

wachttijden voor uw medewerkers tot een minimum kunnen beperken (documenten, verzameling 

van goederen, verpakking, enz.). Gelieve er daarbij rekening mee te houden dat deze wachttijd 

tussen 14u30 en 15u30 iets kan oplopen, vermits dit het tijdstip is dat onze transporteur de 

zendingen van die dag komt ophalen. 
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