
Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend. 
Alle opgaven van voorraad in schriftelijke of mondelinge Offerten worden verstrekt onder 

voorbehoud van tusschenverkoop. 
Door de contingenteering is vaak een geregelde aanvoer niet mogelijk; daarom verzoe- 

ken wij bij aanvragen van eenige beteekenis naar den voorraad te informeeren. 
De levering geschiedt franco Station Amsterdam, en wel in de origineele emballage. De 

goederen reizen voor rekening en risico van den kooper. Beschadigingen tijdens het vervoer 
ontstaan, zijn niet voor onze rekening, ook niet, indien wij voor den vervoerder een anders- 
luidende verklaring hebben afgelegd. 

Oorzaken, die algemeen als force majeur erkend worden, ontslaan ons van de levering. 
In de bestelling is ook de gewenschte wijze van verzending op te geven, anders Staat 

ons de keus van het vervoermiddel vrij. 
Onze facturen zijn betaalbaar te Amsterdam contant zonder korting. 
Bestellingen voor levering uit voorraad worden ook dan onmiddellijk gefactureerd en 

moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald worden, als de goederen niet direct afge- 
nomen worden, maar tijdelijk op ons pakhuis opgeslagen blijven. 

Bij uitstel van betaling behouden wij ons het recht voor, 6 % per jaar van het factuur- 
bedrag, vanaf den vervaldag, in rekening te brengen. 

Onkosten voor het innen van het aan ons verschuldigde zijn bij wanbetaling voor reke¬ 
ning van den kooper. 

Ons onbekende afnemers gelieven bij de eerste bestelling eenige referenties opte geven, 
daar anders de levering onder rembours plaats heeft. 

De kooper verbindt zieh door het opgeven van een order tot het aanvaarden van boven- 
staande voorwaarden. 

Met deze prijslijst vervallen alle vroeger uitgegevenen. 

TOONKAMER 
Onze toonkamer is voor ieder belangstellende, zonder verplichting tot koopen, geopend 

op alle werkdagen van 9—17 uur, op Zaterdag echter slechts tot 13 uur. 
Onze speciale catalogi voor: 

klapfauteuils voor schouwburgen en kerken 
moderne houten meubelen 
moderne stalen meubelen 
D. v. O. meubelen 

zenden wij op aanvraag gaarne aan belangstellenden toe. 


