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PLAATSINGSVOORWAARDEN
FINANCIEEL
Door het aangaan van een overeenkomst met Stichting Made Blue Foundation wordt ook een overeenkomst aangegaan met Water Made Blue B.V. Deze B.V. zorgt namens de stichting voor de met BTW belaste producten en diensten
zoals het leveren van glaswerk, waterkoelers en communicatiematerialen. Alle in de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.
In de donatie zit altijd 20 cent per liter bestemd voor de drinkwater projecten. Dit deel is een gift aan een goed doel
met ANBI-status en vrijgesteld van BTW. Het overige deel wordt door de Stichting Made Blue Foundation geïncasseerd
namens Water Made Blue B.V. en is belast met 21% BTW. Dit deel is de vergoeding voor de geleverde producten en
diensten.
De donatie wordt geïnvesteerd in drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden opdat minimaal het beloofde aantal
liters (1000 liter per 20 cent) duurzaam beschikbaar komt. Projecten worden geïmplementeerd door vooraanstaande
goede doelen zoals Simavi, Amref Flying Doctors, World Vision en het Rode Kruis onder regie van Stichting Made Blue
Foundation.
Deelnemer gaat met de ondertekening van een overeenkomst akkoord met het opnemen van naam, (mail)- adres
en telefoonnummer in de administraties van Stichting Made Blue Foundation, Water Made Blue BV en Merkk BV ten
behoeve van correspondentie omtrent facturatie, installatie/onderhoud en nieuwe ontwikkelingen.
De in bruikleen geplaatste apparatuur blijft ten alle tijden eigendom van Water Made Blue BV. Bij het stopzetten van de
overeenkomst of een faillissement van de deelnemer behoudt Water Made Blue BV het recht om de apparatuur op te
halen.
Water Made Blue B.V.behoudt zich het recht om bij niet tijdige betalingen of niet inbare incasso’s de in bruikleen gestelde apparatuur en glaswerk weer in te nemen. Er wordt alleen digitaal gefactureerd.
WATERKOELER
Water Made Blue B.V. garandeert een goed werkende waterkoeler die bruikleen wordt geleverd inclusief:
Bezorging
Koolzuurreduceerventiel & veiligheidset bij grote koolzuurpatronen
Jaarlijks preventief onderhoud inclusief vervanging van filterpatroon indien van toepassing
Service en onderdelen bij storing
Plaatsing in het geval van horecadeelnemers voor kantoormodellen geldt een plaatsingstarief van € 150,Voor waterkoelers die door de deelnemer worden aangeschaft gelden de onderhoudsvoorwaarden en tarieven van de
leverancier. Voor plaatsing op de Waddeneilanden en in Belgie geldt een tarief van € 150,- excl. boottickets bovenop
bovenstaande. Indien niet gekozen wordt voor een filter geldt een eigen risico van € 100,- bij reparaties aan de koolzuurpomp.
Voor de waterkoeler in bruikleen wordt bij aanvang van de overeenkomst een borg in rekening gebracht van € 250,- tezamen met eventuele andere eenmalige kosten voor glaswerk of extra materialen benodigd voor plaatsing. Deze borg
wordt geretourneerd indien de waterkoeler inclusief bijbehorende apparatuur zoals filter en koolzuurreduceerventiel in
goede staat worden teruggeleverd bij beëindiging van deelname. Wanneer de deelname wordt beëindigd binnnen 5
jaar wordt de borg verrekend met gemaakte kosten voor plaatsing en transport.
Deelnemer is de vergoeding voor de in bruikleen geleverde apparatuur verschuldigd aan Water Made Blue B.V. vanaf de
dag dat de waterkoeler is geplaatst. Deze vergoeding kan slechts worden aangepast na wederzijdse goedkeuring van
beide partijen. Deelnemer dient de waterkoeler aan te geven bij de inboedelverzekering.
GLASWERK
Een aangepaste opdruk vraagt een levertijd van ca. 5 weken na akkoord op de proefdruk. Een EPS/Ai/PDF logo is vereist
om de kwaliteit van de opdruk te garanderen. Een Engelstalige opdruk wordt ook gerekend als aangepaste opdruk. De
vermelde meerkosten gelden voor 1 kleur. Meer kleuren op aanvraag.Chemicaliën in uw spoelmachine kunnen uiteindelijk leiden tot slijtage van de opdruk.
Deelnemer kiest vooraf of het glaswerk binnen de maandbijdrage valt of apart in rekening wordt gebracht. Daarbij
wordt ook een afspraak gemaakt voor de hoeveelheid glaswerk dat periodiek kosteloos wordt vervangen i.v.m. breuk
en slijtage. Glaswerk dat hier buiten valt wordt altijd tegen kostprijs in rekening gebracht.
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