Leveringsvoorwaarden Post & Transport
Aansprakelijkheid
UFB-Post & Transport is niet aansprakelijk voor de (financiële) schade, die rechtstreeks het
gevolg is van een onzorgvuldige of onvolledige opdracht door de klant. De instructies in de
Postwijzer worden daarbij als uitgangspunt gehanteerd. Daar waar gebruik wordt gemaakt
van de diensten van externe vervoersorganisaties of postbedrijven is Post & Transport
verantwoordelijk voor een correcte en tijdige aanbieding van de langs die weg te verzenden
poststukken.
Recht van reclame
Klanten en opdrachtgevers hebben tot één week (= vijf werkdagen) na het leveren door Post
& Transport van de gevraagde prestatie het recht om te reclameren. De klant/opdrachtgever
moet in dat geval aantonen, dat Post & Transport een verwijt kan worden gemaakt.
Levering
Post & Transport zet zich ervoor in om de door postbedrijven te verzorgen postzendingen
zodanig aan te leveren, dat door de postbedrijven toegezegde snelheid van leveren moet
kunnen worden gerealiseerd.
Tarieven
De in de prijslijst opgenomen tarieven gelden normaliter voor het hele jaar. In het geval dat
TPG Post tussentijds de tarieven aanpast, behoudt het UFB zich het recht voor om de
betreffende tarieven in de prijslijst dienovereenkomstig aan te passen.
De tarieven voor postverzending zijn inclusief eventuele BTW.
Bij externe klanten/opdrachtgevers wordt BTW geheven over de tarieven zoals in deze
prijslijst genoemd.
Facturatie en betaling
Behoudens in geval van contante betaling, worden klanten/opdrachtgevers per maand
achteraf gefactureerd. Mailingen die via externen bij de TPG worden aangeboden worden de
maand daarop gefactureerd. Betaling dient plaats te vinden binnen twee weken (tien
werkdagen) na datum factuur.
Valuta
Alle prijzen/tarieven zijn uitgedrukt in euro’s. Ook wordt in euro’s gefactureerd.
Overige leveringsvoorwaarden
Voor het overige zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de Universiteit Leiden van
toepassing, zoals vastgesteld door het College van Bestuur op 28 november 1995 en op 8 juli
1999 onder nummer B.96006 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te
Leiden gedeponeerd.

