
Deze actie c.q. afbetalingsregeling geldt alleen voor het basismodel van de Beaufort houtkachel type 6, 8 en 11 kiloWatt en dus 
niet voor aanvullende accessoires, diensten of materialen. Aanvullende diensten en/of accessoires en materialen moeten vooraf 
of direct bij levering voldaan worden. Deze actie is niet geldig i.cm. andere acties of (kortings)afspraken.
 
Bij het kopen van de Beaufort kachel op afbetaling is de 1e termijn altijd 500 euro welke voldaan dient te worden voorafgaand 
of ten tijde van levering. De volgende termijnen zijn 100 euro per maand conform onderstaand schema. De vervolgtermijnen 
dienen voor het einde van elke maand bijgeschreven te zijn op de bankrekening van ’t Stokertje NL22RABO0369466160. Er zal 
geen maandelijkse factuur verzonden worden. Eerder afbetalen dan vooraf afgesproken is toegestaan.
 
Er geldt een uitgebreid eigendomsvoorbehoud totdat het volledige verschuldigde bedrag voldaan is aan 't Stokertje. Indien 
niet tijdig aan de betalingsverplichting wordt voldaan, treedt direct het eigendomsvoorbehoud in werking en is het geleverde 
onmiddellijk opeisbaar en wordt de overeenkomst ontbonden. De klant verklaart mee te werken aan het terugnemen van de 
haard waarbij de kosten voor het ophalen, demonteren, reinigen en weer verkoopklaar maken van het eigendom en een scha-
deloosstelling (30% van de hoofdsom i.v.m. ontbinding v.d. overeenkomst) in rekening gebracht zal worden door ‘t Stokertje. 
Deze kosten worden in mindering gebracht op de eventueel reeds betaalde termijnen. Het eventueel resterende bedrag wordt 
door ’t Stokertje gerestitueerd. Mocht de som van de reeds betaalde termijnen niet toereikend zijn om gemaakte kosten en 
schadeloosstelling te compenseren dan zal een restvordering op de klant blijven bestaan. Eventueel te maken incassokosten 
zullen volledig verhaald worden op de klant.

Indien een termijn niet tijdig overgemaakt wordt en de �nanciële administratie van ‘t Stokertje inspanningen moet verrichten 
om de betaling alsnog te ontvangen, wordt voor elke termijn die te laat is, 10 euro aan administratiekosten in rekening 
gebracht. Deze overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt.

Deze betalingsregeling is pas geldig als deze ondertekend is door de klant en bevoegd persoon van ‘t Stokertje (management 
of directie) en voorzien is van een kopie identiteitsbewijs en een aangehechte verkoopbon, welke tevens dient als factuur. Bij 
twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de klant kan de directie van ’t Stokertje eenzijdig besluiten de betalingsregeling en 
overeenkomst te annuleren binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Reclamatie geeft recht op vervanging of herstel, maar schort de lopende betalingsverplichting niet op.
Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

LET OP! bijlagen: kopie ID-bewijs + verkoopbon
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Type Beaufort basis uitvoering:
Ingangsdatum:
Gegevens klant:

Handtekening ‘t Stokertje
(management of directie)

Handtekening klant *

CONTRACT BEAUFORT HOUTKACHEL ACTIE 
EERST BESPAREN... LATER BETALEN

Type 1e Termijn Vervolgtermijnen Totaal Akkoord klant
Beaufort 6 kW 1 x 500 € 7 x 100 € 1.200 €
Beaufort 8 kW 1 x 500 € 9 x 100 € 1.400 €
Beaufort 11 kW 1 x 500 € 11 x 100 € 1.600 €


