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De goederen* dienen rechtstreeks bij KAVO B.V. ingekocht te zijn.
Uitsluitend goederen die op een door KAVO B.V. goedgekeurde retourlijst staan worden in
behandeling genomen en gecrediteerd. Overige goederen worden direct vernietigd en niet
gecrediteerd.
Goederen welke in de, door KAVO B.V. opgestelde, adviesvoorraad staan worden niet
retour genomen.
Producten welke “uit productie”, “uitlopend” of die “vervangen door” zijn, worden niet
retour genomen.
Verpakkingen met een ander label dan KAVO-label kunnen niet retour worden gezonden.
Verpakkingen met een gebroken etiket/seal en/of niet gesealde verpakkingen kunnen niet
teruggenomen worden.
Goederen die langer dan twee jaar geleden zijn ingekocht, komen niet in aanmerking voor
screening.
Producten komen alleen in aanmerking voor creditering als deze onbeschadigd en niet
gemonteerd zijn.
Screenen is aanvullen; uw retourzending zal gecrediteerd worden, na ontvangst van uw
aanvullingsorder. Deze aanvullingsorder dient minimaal gelijk te zijn aan het bedrag van
de retour gezonden goederen.
KAVO B.V. zal de goederen crediteren tegen uw huidige netto aankoopprijs -/-15%
Maximale retour name is 2% van de totale rechtstreekse netto omzet per jaar bij KAVO B.V.
Transport kosten betreffende de retourzending zijn voor rekening van de klant.
Bij deelname aan het screenen gaat u akkoord met de screeningsvoorwaarden.
Daar waar de screeningsvoorwaarden niet in voorzien, zijn de algemene voorwaarden van
KAVO B.V. van toepassing.

Voorwaarden retourneren aan KAVO B.V.
1. Op elke verpakkingseenheid (doos of pallet) dient er op de buitenzijde, dus niet op de
KAVO-verpakking, een pakbon te zijn aangebracht voorzien van de klantnaam/vestiging
met daarop het aantal artikelen per artikelnummer van KAVO B.V.
2. De artikelen in de verpakkingseenheid dienen te zijn gestapeld van zwaar naar licht,
teneinde beschadigingen van de verpakkingen te voorkomen.

*Onder “ goederen” wordt verstaan de verpakking en het product.

