
       ALGEMENE VOORWAARDEN
       Display Lollywood – Traditionals
Om de verkoop van onze merken Lollywood & Traditionals in het winkelpunt te stimuleren kan men bij Ameel Candy World 
gratis in bruikleen een display van Lollywood of Traditionals verkrijgen indien er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

NIEUWE KLANT VOOR LOLLYWOOD - TRADITIONALS:
Bij een eerste order dient de klant een minimum startorder in aantal dozen te plaatsen gelijk aan het aantal haken aan de Lollywood display  
(42, 18, 9 of 4 dozen) of het aantal soorten zakjes in een Traditionals display (6 legplanken: 36 dozen - 5 legplanken: 30 dozen).

BESTAANDE KLANT DIE REEDS LOLLYWOOD OF TRADITIONALS VOLGT :
De klant kan ook 1 display gratis in bruikleen verkrijgen indien hij de minimum omzet op jaarbasis haalt op de merken Lollywood of Traditionals afhankelijk 
van de display die hij wenst.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DISPLAYS IN BRUIKLEEN :
-  De display blijft altijd eigendom van Ameel Candy World en wordt 1 jaar gratis in bruikleen aan de klant toegekend zolang de klant per jaar de minimum omzet haalt op 

Lollywood of Traditionals afhankelijk van de display die in zijn winkel staat.
-  De klant garandeert daarbij dat de display altijd op een ‘high traffic’ locatie in zijn winkelpunt staat. (bv aan de kassa, bij de inkom, ...).
-  De klant gebruikt de display enkel voor Lollywoodzakjes in geval van een Lollywood display (uit te breiden tot Biscyland en andere eigen artikels van Ameel Candy World in 

geval van toegevoegde legplanken, legplanken worden dan ook gratis in bruikleen gegeven) en enkel voor Traditionalszakjes in geval van een Traditionals display.
-  Indien de omzetten op jaarbasis niet gehaald kunnen worden wordt de display door de firma Ameel Candy World terug opgehaald of kan de display omgeruild worden naar 

een kleiner model (bvb Lollywood van 42 haken naar 18 haken, of Traditionals van 6 legplanken naar 5 legplanken).
-  De display moet in zijn oorspronkelijke staat teruggeven worden. Indien de display niet meer hergebruikt kan worden behoudt Ameel Candy World zich het recht om de 

display volledig aan te reken aan nieuwwaarde. Zie prijzen verder in document.
- Op kwartaalbasis worden de omzetcijfers van Lollywood of Traditionals aan de klant meegedeeld via mail of via de vertegenwoordiger.
-  Na precies 11 maanden na levering van de betreffende display wordt de klant op de hoogte gebracht van het aantal artikels die aangekocht werden die thuis horen in de 

display zodat de klant nog een bestelling kan doen die er voor zorgt dat de minimumjaarhoeveelheid behaald wordt.
-  Indien na 12 maanden het beoogde zakencijfer volgens het type display niet behaald zou zijn dan wordt de display terug opgehaald door Ameel Candy World zonder 

vervoerskosten aan te rekenen.
-  Na 12 maanden wordt er een nieuw contract opgemaakt met eventueel aangepaste display en minimum jaar hoeveelheden.

OVERZICHT DISPLAYS

TYPE DISPLAY Omzet  Aantal dozen aankoopwaarde aantal displays                   aantal displays
 €/ jaarbasis startorder                      display                            BRUIKLEEN                            AANKOOP

Display LOLLYWOOD 42 haken (ref. 50687) 1.000 € 42 200 €
   rug + voet + haken + kopkaart 

Display LOLLYWOOD 42 haken refurbished (ref. 50688) * 1.000 € 42 100 €
   rug + voet + haken + kopkaart

Display LOLLYWOOD 18 haken (ref. 39866 ) 600 € 18 140 €
   rug + voet + haken + kopkaart

Display LOLLYWOOD 18 haken refurbished (ref. 50707) * 600 € 18 65€
  rug + voet + haken + kopkaart

Display LOLLYWOOD 9 haken (ref. 40020) 350 € 9 60€
   rug + voet + haken + kopkaart

Display LOLLYWOOD 4 haken (ref. 41161) 200 € 4 30€
   rug + voet + haken + kopkaart

Houten meubel TRADITIONALS  
6 legplanken (ref. 40089) 

2.000 € 25 150 €

Houten meubel TRADITIONALS   
5 legplanken (ref. 43786) 

1.500 € 15 130 €

   
 * Onder voorbehoud van beschikbare voorraad

                                
Datum  

Hierbij verklaart de klant                              klantnr.

om                         display(s) in bruikleen te nemen voor min. 1 jaar (onder bovenvernoemde voorwaarden)

om                         display(s) aan te kopen

VOOR AKKOORD, Ameel Candy World vertegenwoordigd door   VOOR AKKOORD, de klant vertegenwoordigd door 

Handtekening      Handtekening
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