Algemene dealer condities 2018

Grills and Stoves
Grills & Stoves is importeur van onderscheidende ‘outdoor cooking and living products’ met merken die vernieuwend, duurzaam en een mooi
design hebben. Kwalitatief staan deze op een hoog niveau en hebben een meerwaarde voor de eindgebruiker vanwege de duurzaamheid,
toepasbaarheid en de efficiëntie in gebruik. De producten worden sinds 2009 vanuit Giethoorn geleverd in de Benelux en Europa.
Service, onderscheidend pakket, vakkennis, betrouwbaar, vernieuwend, duurzaam, milieubewust en innovatie zijn belangrijke kernwaarden
voor Grills & Stoves.
Het meedenken op dealerniveau en het met beide benen op de grond staan maakt Grills&Stoves tot een betrouwbare partner.
De komende jaren zal Grills & Stoves blijven investeren in vernieuwende, bijzondere en onderscheidende producten die groeien en interessant
en winstgevend gemaakt worden voor de afnemers.

Dealernetwerk
Bent u, net als wij op zoek naar net even andere producten en merken, merken met een verhaal of producten die zich onderscheiden in materiaal, techniek
of toepassing? Als importeur is het onze doelstelling een selectief dealernetwerk op te zetten, een langdurige relatie op te bouwen in verschillende
segmenten.
Grills and Stoves is continue in ontwikkeling. Samen met u als bestaande of als toekomstige nieuwe dealer willen wij graag deze ontwikkeling doormaken.
De basis voor een prettige samenwerking begint bij duidelijke en transparante afspraken. In deze algemene dealer condities leest u waarom wij graag met u
willen samenwerken.
Wij heten u van harte welkom!
Robert Kattenberg / Eigenaar
0031 6 10260208 / info@grillsandstoves.com

.

Dealer bestelsite
Voor dealers hebben wij een digitale bestelsite. Om in aanmerking te komen voor dealerschap vragen wij u om eerst een vragenlijstje in te vullen. Link naar
vragen lijst: http://b2b.grillsandstoves.com/aanmelden/
Hierna krijgt u van ons de link doorgemaild om u als dealer te registeren.
Met uw eigen inlogcode kunt u alle merken en de voor u geldende inkoopprijzen bekijken. Bij enkele merken hebben wij een variabele inkoopprijs. Deze
hangt af van:





Verwachte omzet
Opname aantal merken/ product groepen bij eerste bestelling.
Welke positie de merken krijgen in uw winkel of webshop en toont u de optimale breedte aan uw klanten
Hoe actief u onze merken promoot of meeneemt naar consumentenbeurzen / fairs.

Verkoopnetwerk
Grills & Stoves maakt een duidelijk onderscheid in fysieke winkels en webshop’s. Elke fysieke winkel heeft toestemming om de merken van Grills & Stoves via
eigen webshop te verkopen. Belangrijk is dat de consument onze merken/producten kan zien in uw showroom/winkel. Grills & Stoves zal ondernemingen
met alleen een webshop apart beoordelen.

Promotie en reclame
Grills & Stoves zal de merken regelmatig onder de aandacht brengen bij de eindgebruiker. Via flyers, promo filmpjes en POS materiaal kunt u in uw winkel de
merken promoten. Grills & Stoves zal enkele keren per jaar, met behoud van uw marge een inkoopvoordeel actie verzorgen voor de consument.

Prijsbeleid
Grills & Stoves geeft het advies om de gestelde verkoopprijzen als minimale verkoopprijzen te hanteren. U stemt er mee in om geen promotie prijzen te
hanteren welke de reputatie schaden van onze merken. Tevens zult u gevraagde prijswijzigingen snel aanpassen.

Looptijd
Deze condities zijn van toepassing vanaf de datum van eerste bestelling. De looptijd eindigt wanneer u stopt met de vertegenwoordiging van onze merken of
als wij genoodzaakt zijn de samenwerking te verbreken.

Voorraad
Grills & Stoves is voorraad houdend. In de regel kunt u het gehele jaar uit onze voorraad inkopen. Enviroift, Bon Fire en Nielsen Outdoor kopen wij eenmalig
voor het outdoor seizoen in. Wij raden u aan om deze merken tijdig voor het seizoen in te kopen.

Logistiek
Wij versturen de order via één of twee pakketdiensten. De kosten voor logistiek, handeling, administratie en verzenden van omdozen worden vermeld op de
factuur. Mini- , euro- of blokpallets laten wij bezorgen door een landelijk dekkend transportbedrijf. Pallettransport naar landen in de EU, buiten de Benelux,
wordt door DHL Freight verzorgd. Franco leveringen Nederland / België vanaf 850,00 euro exclusief milieu zone toeslagen. Tarieven BE opvraagbaar.
Vervoer en handelingskosten NL :
Zakelijk pakket : maximaal 30 kg. / maximale afmetingen: L 120 x B 60 x H 50 cm.
euro excl. BTW 21%

Kosten 7,50 euro excl. BTW 21% . Toeslag op XL pakketten is 3,50

Minipallet 60 x 80 cm.

Kosten 31,50 euro excl. BTW 21% / Op volle minipallets wordt 50% korting gegeven op de transportkosten. In overleg.

Europallet 120 x 80 cm.

Kosten 49,50 euro excl. BTW 21%

Elke dinsdag en donderdag worden de pakketten en pallets opgehaald. Graag uw orders één dag van te voren doorgeven.

Dropshipping / levering aan derden
Grills & Stoves zal in beperkte mate uitzonderingen maken om Dropshipping aan te bieden of te accepteren. Bij uitzondering zal Grills & Stoves voor dealers
pakketten versturen. De logistieke en administratiekosten worden doorberekend. Deze zullen voor 2018 op € 10,00 excl. 21% BTW bedragen naast de
reguliere pakketdienst kosten.

Betalingen
Grills & Stoves zal per mail, post of bij het pakket de factuur mee sturen. Dit kunt u selecteren in uw profiel. De eerste factuur zal voor levering voldaan
moeten zijn als u een nieuwe afnemer bent van Grills & Stoves. Hierna geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Showroom
Wij maken graag een afspraak met u om langs te komen in Giethoorn waar onze showroom gevestigd is. U kunt hier rustig alle merken en producten
bekijken. Wij maken tijd voor u vrij en geven alle uitleg.

Showroom Grills & Stoves:
Kanaaldijk 11 ( oprit Kapelweg )
8355 VJ Giethoorn
Nederland
0031 6 10 260 208
www.grillsandstoves.com

