
Klantgegevensformulier

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Straat + huisnummer:

Postcode + plaats:

Land:

Telefoonnummer: 

Mobielnummer:

E-mailadres algemeen:

E-mailadres facturatie:

BTW-nummer:

KVK-nummer:

IBAN-nummer: T.a.v.:

Afleveradres indien afwijkend van bovenstaand.

Straat + huisnummer:

Postcode + plaats

Alle werkdagen goederenontvangst mogelijk? 

Ja

Nee, namelijk niet op:

Wij versturen max. 1x per maand een e-mail met daarin onze nieuwste titels en aanbiedingen.  
Wenst u deze e-mail te ontvangen?

Ja, op het algemene e-emailadres.

Ja, op een ander e-mailadres, namelijk: 

Nee, ik ontvang liever geen aanbiedingen.

Overige bijzonderheden:

Bedankt! 
Wij ontvangen het door u ingevulde formulier graag weer retour! 

Ik ben akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.



Leveringsvoorwaarden Nederland

Algemeen
Levering geschiedt onder toepassing van de leveringsvoorwaarden van het Reglement Handelsverkeer van Boeken in Nederland, ge-
deponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, dd. 1 juli 1992, aktenr. 177/1992, welke met name betrekking 
hebben op de doorlevering uitsluitend aan particulieren tegen de daarvoor vastgestelde prijs. Deze en de volgende voorwaarden zijn 
van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Uitgeverij De Lantaarn goederen en/of  diensten aan afnemers levert, 
tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door 
de bevoegde rechter nietig geacht zal worden dan wel anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voor-
waarden onverminderd van kracht blijven. 

Prijs en betaling
Alle prijzen zijn inclusief  B.T.W. Alle facturen zullen door de afnemer zonder aftrek, compensatie of  opschorting uit welken hoofde dan 
ook betaald worden. Indien afnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal afnemer zonder dat 
enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrage een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn. Indien afnemer na in-
gebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen gegeven worden, in welk geval de afnemer naast het 
alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte 
wordt bepaald op 20% van het totale bedrag en van eventuele gerechtelijke kosten. Indien de kredietwaardigheid van de afnemer 
daartoe aanleiding geeft, kan leverancier nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan hij de uitvoering van de overeenkomst mag 
opschorten.

Eigendomsvoorbehoud
Aan afnemer geleverde boeken blijven eigendom van Uitgeverij De Lantaarn, totdat alle door afnemer uit welken hoofde dan ook ver-
schuldigde bedragen geheel zijn voldaan. De betrokken goederen mogen niet aan derden in eigendom tot zekerheid worden overgedra-
gen en/of  verpand. Indien naar het oordeel van Uitgeverij De Lantaarn de mogelijkheid bestaat dat de afnemer de verplichtingen jegens 
haar niet dan wel niet geheel zal worden nagekomen, is zij gerechtigd afgifte van de goederen te vorderen waartegen afnemer zich niet 
kan verzetten. Onverminderd het hierboven in dit artikel bepaalde, worden de nog bij de afnemer aanwezig zijnde goederen die door 
Uitgeverij De Lantaarn zijn geleverd geacht onbetaald gebleven te zijn.

Aansprakelijkheid
Uitgeverij De Lantaarn is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering. Elke aansprakelijkheid van Uitge-
verij De Lantaarn voor bedrijfsschade of  andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, is uitdrukkelijk 
uitgesloten.

Kortingen
Erkenden en geregistreerden volgens de definities van het Reglement voor het Handelsverkeer van Boeken in Nederland krijgen bij 
levering kortingen op de particuliere prijs. Voor de hoogte van deze kortingen gelieve men zich in verbinding te stellen met de afdeling 
Inkoop van Uitgeverij De Lantaarn.

Retourneren
Goederen worden alleen retour genomen wanneer zij zich in onberispelijk verkoopbare staat bevinden en nadat vooraf  schriftelijk toe-
stemming tot retourzending gegeven is. 

Overmacht
Uitgeverij De Lantaarn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor haar redelijkerwijze niet mogelijk is ten 
gevolgde van buiten toedoen van haar ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. 

Toepassing recht en geschillen
De overeenkomst tussen Uitgeverij De Lantaarn en haar afnemers wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen worden uitslui-
tend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, ook indien de afnemer in het buitenland gevestigd is. 
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