
15 € excl.BTW. Binnen 24u voor iedere bestelling doorgegeven 
per telefoon, fax, post en via internet en bevestigd voor 14 u van 
de maandag tot de vrijdag. Speciale termijnen voor bepaalde 
producten, wanneer een bijzondere behandeling is vereist of ze 
heel omvangrijk zijn. Behoudens uitzonderlijke gevallen. Voor 
het Groothertogdom Luxemburg, gelieve ons te contacteren op 
het nummer 00 32 56 840 845.
 
BESCHERMING “PRIVÉLEVEN”
In overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en de toepasselijke lokale wetgeving 
inzake gegevensbescherming die deze tekst aanvult, heeft de 
klant te allen tijde recht van toegang, ondervraging, rectifi catie, 
annulering, beperking, profi lering, verzet, overdraagbaarheid 
en post mortem van de persoonsgegevens die hem betreffen 
onder de voorwaarden voorzien door de wet en de geldende 
regelgeving. Hiervoor volstaat het voor de klant een brief te 
schrijven met vermelding van zijn identiteit naar BERNARD 
BELGIUM - Klantendienst - Gustav Fachedreef 1, 7700 
MOESKROEN België, of een e-mail te sturen naar en info-
privacybeleid@bernard.be. De informatie verzameld en 
geregistreerd door BERNARD is bedoeld voor het beheer van 
de klantenaccount. Ze kunnen echter worden overgedragen aan 
commerciële partners en/of onderaannemers van BERNARD 
voor management, commerciële prospectie, marketing en 
statistische studies. Voor meer informatie over ons beleid om 
uw persoonsgegevens te beschermen, raadpleeg ons privacy 
beleid op onze site. U kunt aldus commerciële aanbiedingen 
van andere bedrijven ontvangen. Als u dat niet wenst, gelieve 
dit vakje aan te kruisen. 

BETALINGSMODALITEITEN
PER BANK CHEQUE Aan order van BERNARD BV
(verstuur uw cheque samen met uw bestelling).
PER OVERSCHRIJVING
KBC Hasselt
IBAN KBC : BE45 7360 6380 9189 - BIC : KREDBEBB
PER BANKKAART
De betaling per bankkaart gebeurt via de dienst OGONE volgens 
een beveiligde procedure (SSL-norm) Per telefoon op 056/840.845 
of op internet : www.bernard.be

GARANTIE «ABSOLUTE VEILIGHEID» 
Bent u binnen een termijn van 60 dagen vanaf ontvangst niët 
tevreden over uw bestelling, dan verplicht Bernard zich de 
betreffende artikelen in hun oorsprokelijke staat en verpakking terug 
te nemen. Ze worden u dan volledig terugbetaald of geruild, of u 
ontvangt een kredietnota. De organisatie en vervoer of ruilkosten 
komen ten laste van BERNARD. Alle artikelen van uw bestelling 
(exclusief technische producten : elektrische en elektronische, 
gepersonaliseerde en op maat gemaakte artikelen) genieten van 
deze garantie. Zij bedraagt 2,9% van het totaal, excl.BTW van uw 
bestelling tot 200€, excl.BTW aankopen met een minimum van 
1,50€, excl.BTW. Voor bestellingen hoger dan 200€, excl. BTW 
wordt een vast bedrag van 7,90€, excl.BTW. aangerekend. Deze 
garantie wordt vermeld op uw factuur. Wenst u deze garantie niet, 
dan kunt u dit bij uw bestelling opgeven.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 
GRATIS vanaf de ankoop van 149€excl.BTW
Voor een lager totaalbedrag, extra deelname in de onkosten van    

Referentie Artikelbenaming Maat of kleur Aantal Eenheidsprijs
€ Excl.btw

Totale prijs
€ Excl.btw
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SUBTOTAAL
€ excl.btw ,
EVENTUELE

LEVERINGSKOSTEN

,
TOTAAL

€ excl.btw ,
BTW : 21 % 

6 % op de producten
die aangeduid zijn in

uw catalogus ,

TOTAAL BTW
INBEGREPEN

,

Facturatieadres (in HOOFDLETTERS)Leveringsadres (in HOOFDLETTERS)

Uw klantnummer :

Datum : Contactpersoon : Telefoon : 

Bestelnummer :

Tel :  056/840.845  /  Fax :  056/840.890    /   www.bernard.be   /   info@bernard.be   /   Gustave Fachedreef 1 - B-7700 Moeskroen

BESTELBON

BERNARD BV- BTW BE0734830 725. 
BV met een kapitaal van 600 000 € 
Gehele of gedeeltelijke weergave 
verboden. Meer informatie over onze 
algemene verkoopsvoorwaarden 
op www.bernard.be en in uw 
hoofdcatalogus. Document 
voorbehouden aan ondernemingen 

Bedrijf:

Dienst:

Aantal medewerkers: 

Tel:

Fax :

Gebouw - Zone :

Adres :

Bijzondere gegevens:

PB : Woonplaast :

Plaats:

Verdieping:

Dhr. : Mevr. : Mej. : 

Postcode: 

BTW nr.:

e-mail voor de levering

@

Bedrijf:

Dienst:

Aantal medewerkers: 

Tel:

Fax :

Gebouw - Zone :

Adres :

Bijzondere gegevens:

PB : Woonplaast :

Plaats:

Verdieping:

Dhr. : Mevr. : Mej. : 

Postcode: 

BTW nr.:

e-mail voor de facturatie

@


