action mats bestelformulier
Naam:
Contactpersoon:

Datum:

Afleveradres:
Email:

Telefoon:

Artikelomschrijving

€

"Action Packed" Action Mats

€1010.00

Qty.

Sub Totaal

1

€40.00

A Set of 14 activity mats, 4 Home mats, 10 Shuttle runs, 4 target mats, 2 carry bags
& 10 lesson resources

"Intro" to Action Mats

€715.00

A Set of 14 activity mats, 2 carry bags & 5 lesson resources

Home Mat (Set of 4)

€195.00

Home mats come in four colours: red, blue, green and yellow

Shuttle Runs Mats

€125.00

A set of 10 arrow mats and 4 target mats

Carry Bag

€61.00

With a strap at either end -each bag carries 10 Action Mats

Target Mats

€71.00

A set of 4

Jigsaw race mats

€75.00

Individuele matten (prijzen per mat) S.v.p. omcirkelen welke matten
zijn gewenst
Balance Mat

Hoola Hoop Mat

Tricep dips

€50.00

Lunges Mat

Press Ups Mat

Plank

€50.00

Rocket Jump Mat

Sit Ups Mat

Swimmer

€50.00

Skipping Mat

Speed Bounce Mat

€50.00

Star Jump Mat

Step Up Mat

€50.00

Warm Up Mat

€50.00

Levering

€40.00

Korting
Sub totaal

€

BTW 21%

€

Totaalbedrag inclusief 21% BTW

€

Action Mats Ltd

T +31 (0)6 82 836 321

www.actionmats.nl

action mats bestelformulier
Deze bestelbon vormt een overeenkomst tussen de klant hierboven beschreven en Action Mats Ltd. De factuur wordt
gegenereerd wanneer de bestelling wordt geplaatst en zal worden verstuurd samen met de levering zodra de volledige
betaling heeft plaatsgevonden.
Bestellingen die worden geannuleerd om welke reden dan ook zullen worden onderworpen aan annuleringskosten in
totaal 50% van de orderwaarde. Kleuren en ontwerp details kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving.
Indien er gedurende een periode van 12 maanden vanaf de factuurdatum bij Action Mats Ltd een fout in het product
toegeschreven aan gebrekkig ontwerp, fabricage of materialen wordt aangemeld, zal Action Mats Ltd het defecte
onderdeel vervangen of (indien mogelijk) repareren zonder kosten voor de klant op voorwaarde dat de product is
gebruikt en onderhouden voor het doel waarvoor het is ontworpen.
De garantie van één jaar is standaard voor alle componenten. Tenzij uitdrukkelijk uiteengezet, zijn alle garanties,
voorwaarden en ondernemingen en vertegenwoordigingen, expliciet of impliciet, statutair of anderszins, uitgesloten en
Action Mats Ltd heeft geen verplichting, plicht of aansprakelijkheid in contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van
schending van de statutaire plicht) of anderszins. In ieder geval is de aansprakelijkheid van de vennootschap, die om
welke reden dan ook in verband met de garantie voortvloeit, beperkt tot de oorspronkelijke factuurwaarde van de
goederen. In geen geval zal Action Mats Ltd aansprakelijk zijn in contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van
nalatigheid of schending van de statutaire plicht) of anderszins voor verlies (direct of indirect) van de winst, zakelijke of
verwachte besparingen, of voor enige indirecte of gevolgschade of schade wat dan ook. Het bedrijf sluit of beperkt de
aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van haar eigen nalatigheid niet uit. Elke bepaling van
deze voorwaarde moet worden opgevat als een afzonderlijke beperking toe te passen en te overleven, zelfs als om
welke reden dan ook een of andere van deze bepalingen onredelijk wordt gehouden in alle omstandigheden en blijft van
kracht niettegenstaande de beëindiging van deze Contract.
Uw recht om te annuleren (verkoopbeleid op afstand)
U hebt het recht om uw bestelling te annuleren door contact met ons op via e-mail op sales@actionmats.co.uk je hebt
tot het einde van de 2de werkdag, beginnend de dag na de bestelling. Dit beleid is onderworpen aan de volgende
criteria: De geleverde goederen moeten in een nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd. Als de goederen die
u bestelt niet beschikbaar zijn en niet binnen een periode van 30 dagen beschikbaar zijn, behouden wij ons het recht
voor om contact met u op te nemen en een geschikt alternatief product te bieden dat u het recht heeft te weigeren. In
het geval u weigert het alternatieve product zullen wij een terugbetaling van het bedrag dat van toepassing is op uw
bestelde item, volledig.
Internet Returns
Wij bieden de gemakkelijke opties voor het retourneren van uw aankopen;
Post de artikelen terug naar ons onderstaande adres, het terugsturen van de ongewenste item (s) op uw eigen kosten.
We raden u aan het postkantoor te gebruiken om uw object terug te sturen, zorg te dragen voor het verkrijgen van een
bewijs van verzending en tracking nummer. Gelieve het item (s) zorgvuldig te verpakken; de goederen moeten in een
perfecte en ongebruikte toestand aankomen om de restitutie te kunnen uitvaardigen. Als u goederen terugstuurt die zijn
gebruikt, kunnen wij geen restitutie verlenen.

Nummer van inkooporder
Order bevestigd door (naam)
Namens
Ondertekening

Stuur een e-mail met het ingevulde bestelformulier naar:

sales@actionmats.nl
Grenspolder 103, 3825 JA Amersfoort

Action Mats Ltd

T +31 (0)6 82 836 321

www.actionmats.nl

