
 
 
 
 

 

Overeenkomst abonnement 
 

 
Toepasselijkheid 
Deze overeenkomst is tot stand gekomen en van toepassing op bestellingen en 
leveringen tussen onderstaande partijen: 
 
Familie of bedrijf 
Straat 
Postcode en plaats 
 
 

Jos bezorgt  
Jan van Campertstraat 17, E-0.19 
6416 SG Heerlen 
KvK 72862122 

 
 
 
 
Voordelen 
• 15% korting op het gehele assortiment, behalve Producten Uitgezonderd van 

Korting, zoals vermeld op  josbezorgt.nl/puk. 
• 20% collokorting. 
• Gratis bezorging. 
• Bij schaarste, voorrang op de voorraad. 
 

Voorwaarden 
• De abonnementskosten bedragen € 22,50 per maand. 
• Het abonnement is van kracht zodra de automatisch incasso geactiveerd is. Dit 

kan op josbezorgt.nl/abonnementen. 
• Minimaal bestelbedrag per levering is € 35,00 
• Betalingstermijn op de facturen is 7 dagen. Je kunt ook gebruikmaken van 

automatisch incasso. 
• Leverdag is vrijdag of maandag, in onderling overleg. 
• Opzeggen kan per mail, met een termijn van één maand. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Misbruik 
• Wanneer betaling van de abonnementskosten mislukt of uitblijft, maken wij 

met terugwerkende kracht vanaf het moment dat de abonnementskosten niet 
(meer) voldaan zijn, een factuur op voor de verleende korting. 

• Het abonnement is uitsluitend geldig voor één bedrijf of familie, zoals vermeld 
op deze overeenkomst. Wanneer wij vermoeden dat er meerdere bedrijven of 
families gebruikmaken van één en hetzelfde abonnement, maken wij met 
terugwerkende kracht een factuur op voor, ofwel de verleende korting, ofwel 
de verschuldigde abonnementskosten over betreffende periode. 

 

Ruilen en retourneren 
• Wanneer een product niet aan je verwachting voldoet, dienen wij hier binnen 

24 uur na levering bericht van te krijgen, indien redelijkerwijs mogelijk. 
• Stuur altijd een foto en een beschrijving mee van wat het probleem is. 
• Wij zorgen voor een passende oplossing. Dit kan een vervangend product zijn, 

een korting of creditering. 
 

Toestemming automatisch incasso 
Hierbij verklaart degene die de overeenkomst ondertekent, gemachtigd te zijn, en 
toestemming te geven om de abonnementskosten van € 22,50 maandelijks 
automatisch te incasseren van het IBANnummer waarmee de eerste betaling is 
voldaan via www.josbezorgt.nl/abonnementen. 
 
 

Datum 
 
Ingangsdatum:  
 
Tekeningsdatum: 

 
Handtekeningen 
 
Familie of bedrijf (naam): 
 
  
 
Jos bezorgt (Joy de Vries): 


