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ABRAMS® PREMIUM STAAL – KWALITEIT DIE GEZIEN MAG WORDEN!

TRANSPARANTIE TOT IN DETAIL

Dit leveringsprogramma geeft een overzicht betreffende algemene eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van bewerkt gereedschapsstaal en zal voor u de keuze van toepassing vereenvoudigen. 
Gezien de veelvoudige toepassingsmogelijkheden van onze producten vraagt een garantie voor bepaalde eigenschappen en waarden in elk afzonderlijk geval een nadrukkelijke schriftelijke overeen-
komst. 

Wijzigingen en fouten voorbehouden.  
© 2020 ABRAMS Industries GmbH & Co. KG

Informatie met betrekking tot de netto prijslijst  
(geldig vanaf november 2018):
Prijsopgaven in Euro per stuk, af fabriek (Ex Works),  
incl. verpakking, vermeerderd met de actuele legeringsnotitie 
(zie www.premium-staal.nl/LN).

Intracommunautaire leveringen (EU) zijn voor de klant met 
een BTW nr. vrij van BTW. Zonder BTW nr. (bijv. particulieren) 
worden alle prijzen vermeerderd met de actuele Duitse BTW 
(MwSt). 

In het geval van prijswijzigingen gelden met voorrang de in onze  
online shop gepubliceerde prijzen.

Minimum bestelwaarde:
Minimum bestelgrootte bestaat voor u niet! 
Ten allen tijde ook kleine hoeveelheden te bestellen/ leveren. 

Verpakkingskosten:
Alle producten worden zorgvuldig verpakt. 
Kosten worden u hiervoor niet berekend!

Verzending/Verzendkosten:
Zendingen tot 40 kg per pakketdienst; vanaf 40 kg per expe-
diteur. De verzendkosten hebben wij op basis van onze eigen 
kosten controleerbaar en transparant voor u gedefiniëerd: tot 
20 kg verzendgewicht 17,90 EUR en elke volgende aangevan-
gen 10 kg 10,00 EUR, vermeerderd met een vast tolbedrag  
(Duitse Maut) van 2,95 EUR per order. Wijzigingen voorbehouden,  
zie www.premium-staal.nl /verzend. Bij grotere afnames zijn de 
verzendkosten in overleg.

Verzendkosten voor leveringen buiten de EU en kosten voor 
zaterdag- en express zendingen (daggaranties/ levering op een 
vastgestelde tijd) in overleg.

Levertijden:
Standaard afmetingen binnen het leveringsprogramma leveren 
wij zo snel mogelijk af magazijn: reguliere termijn 1- 3 werkdagen. 
Bijzondere afmetingen worden voor u naar wens geproduceerd 
met korte levertijden.

Betalingscondities:
Binnen 14 dagen netto.

NUTTIGE INFORMATIE BETREFFENDE PRECISIESTAAL ABRAMS INDUSTRIES®

ABRAMS® PREMIUM STAAL www.premium-staal.nl

ABRAMS® PREMIUM STAAL SHOP www.premium-staal.nl /shop

Staalkwaliteit informatie / overzicht www.premium-staal.nl /materielen

Staal uitvoeringen www.premium-staal.nl /uitvoeringen

Gewichtstabellen voor plat- en rondstaal www.premium-staal.nl /gewichten

Actuele legeringsnotities www.premium-staal.nl /LN

Algemene leveringsvoorwaarden www.premium-staal.nl /alv

ABRAMS® STAALCONSULENT www.staalconsulent.nl

ABRAMS INDUSTRIES® www.abrams-industries.nl

ABRAMS® Nieuws www.abrams-industries.nl/nieuws

ABRAMS® Algemene Voorwaarden www.abrams-industries.nl/av

ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM® www.premium-aluminium.nl

ABRAMS® PREMIUM TOOLS www.premium-tools.nl

ABRAMS® Kunstprojecten www.abrams-artprojects.nl




