Verkoopinformatie en leveringsvoorwaarden Enraf-Nonius B.V.

Enraf-Nonius is dé leverancier van alle producten, specifiek toegesneden op úw fysiotherapiepraktijk. Want als
het gaat om apparatuur voor elektrotherapie, de perfecte behandelbank, een complete inrichting voor uw
oefenzaal of interessante verbruiksartikelen, bij Enraf-Nonius vindt u altijd wat u zoekt!
Verkoop & Service
Verkoop binnendienst
Algemeen:
WhatsApp:

010-20 30 666
06-53 5538 93

info-nl@enraf-nonius.nl

Rayon West-Nederland
Richard de Jongh:

06-54 916 915

richard.de.jongh@enraf-nonius.nl

Rayon Oost-Nederland
Corné Voogt:

06-51 267 465

corne.voogt@enraf-nonius.nl

Productspecialist
Matthijs Oosterhuis:

06-13 585 223

matthijs@enraf-nonius.nl

Verkoopleiding
Edwin van Oort:

06-53 366 323

edwin.van.oort@enraf-nonius.nl

Hoofd binnendienst
Paul van Rijt:

010-20 30 672

paul.van.rijt@enraf-nonius.nl

Service-afdeling

010-20 30 661

service-nl@enraf-nonius.nl

Showrooms
West-Nederland: Vareseweg 127, 3047 AT Rotterdam
Zuid-Nederland: Voltaweg 22, 6101 XK Echt
Alleen te bezoeken na telefonische afspraak via onze binnendienst of vertegenwoordiger.
Financiering
Bij de aanschaf van apparatuur adviseren wij u te overwegen of u de financiering zelf verzorgt of dat u dat regelt
met Enraf-Nonius. Uw accountant kan zeker aangeven wat in uw situatie het meest aantrekkelijk is. Wij bieden
twee soorten financieringen:
Financiële lease is te vergelijken met huurkoop. U wordt direct eigenaar van de apparatuur en schrijft af in
bijvoorbeeld een periode van vijf jaar. U heeft in feite een lening afgesloten waarbij de apparatuur als onderpand
geldt voor een looptijd van gewoonlijk 60 maanden. Bij deze leasevorm heeft u recht op investeringsaftrek.
Operationele lease is te vergelijken met huur. Voor een periode van bijvoorbeeld 60 maanden kunt u
gebruikmaken van de apparatuur. Het huurbedrag komt volledig ten laste van uw winst- en verliesrekening. Na
afloop van de leaseperiode kunt u besluiten de apparatuur alsnog te kopen òf om ze om te ruilen voor nieuwe
apparatuur.
Alle voornoemde leasevormen zijn inclusief verzekering tegen brand en diefstal.
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Verkoopinformatie en leveringsvoorwaarden Enraf-Nonius B.V.
Service
Het onderhoud aan uw apparatuur wordt steeds belangrijker, daarom heeft Enraf-Nonius een uitgebreid
servicenetwerk. Uw aanvraag voor onderhoud of reparatie verloopt via de Service-afdeling in Rotterdam.
Vervolgens neemt uw servicetechnicus zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een
bezoek.
Wij adviseren u om een onderhoudscontract te nemen voor de in uw praktijk aanwezige
Enraf-Nonius-apparatuur. Uw servicetechnicus voert dan regelmatig onderhoud uit, wat de kans op storingen
aanzienlijk verkleint. U kunt kiezen uit een van de volgende onderhoudscontracten:
Preventief onderhoudscontract - geeft zekerheid over veiligheid en betrouwbaarheid van uw apparatuur,
All-in onderhoudscontract - biedt zowel veiligheid en betrouwbaarheid, als financiële zekerheid.
Tarieven (excl. BTW):
Voorrijkosten
€ 69,00
Arbeidsloon per 30 minuten
€ 54,00
Prijsopgave / onderzoekskosten
€ 108,00
Servicecontract vanaf
€ 186,00
Voor meer informatie kunt u de servicebrochure aanvragen via service-nl@enraf-nonius.nl.
Garantie
Onze producten worden geleverd met volledige fabrieksgarantie. Bij eventuele reparatie ter plaatse, omvat de
garantie de voorrijkosten, het arbeidsloon en benodigd materiaal. Voor meer informatie over de
garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze Algemene Leveringsvoorwaarden.
De volgende garantieperiodes zijn van toepassing:
Elektrotherapie: 2 jaar op apparatuur, excl. toebehoren
Manumed en ManuMax-banken: 3 jaar op motor en frame, overige onderdelen 1 jaar
ManuXelect en Manumed ST-banken: 2 jaar op motor en frame, overige onderdelen 1 jaar
En-Motion-loopband: 2 jaar normale slijtage uitgesloten
Occassion: 3 maanden
Andere producten: 1 jaar.
Prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s, worden exclusief en inclusief BTW vermeld, zijn ‘af fabriek’ en gelden alleen voor
levering en facturering binnen Nederland. De prijzen en condities zijn geldig tot en met 31 december 2019.
Betalingen
Indien u vaste klant bent van Enraf-Nonius hanteren wij voor bedragen tot € 10.000,00 een betalingstermijn van
30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Voor bedragen boven de € 10.000,00 maken wij
met u een afspraak op maat.
Kosten van aflevering
Bij iedere levering per bode brengen wij € 10,00 per order in rekening als bijdrage in de vervoerskosten.
Voor iedere levering die via ons eigen vervoer uitgevoerd moet worden, bijvoorbeeld behandelbanken of een
loopband, brengen wij de vooraf overeengekomen afleverkosten in rekening.
Leveringsvoorwaarden
Op uw verzoek sturen wij u de complete Algemene Leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, onder nummer 27230375.
Prijswijzigingen, alsmede prijs-, model- en zetfouten zijn voorbehouden. Met het verschijnen van deze prijslijst
vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Rotterdam, december 2018
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