
Algemeen
De van ons gemaakte offerte is vrijblijvend en is 2 weken geldig na ontvangst. In Nederland, Belgie, Frankrijk 
of Duitsland moet voldoende laadhulp aanwezig zijn. Als U in een milieuzone woont, moet U ermee rekenen 
dat dit 75,00 € euro extra kost. Alle facturen moeten voor aflevering betaald worden. Eventueel teveel 
betaalde bedragen worden achteraf verrekend.

Opslag
Opslag in Pedreguer in onze loods, videobewaakt, is mogelijk, maar wel kostenplichtig. De kosten zijn 8 € ex. 
21 % BTW. per kuub per maand. Betaling is in vooruit voor de hele maand of anders per afspraak. Bij niet 
betaling na een maand gaan de spullen per direkt in ons bezit over. 

Laad en Loshulp 
In Spanje en Nederland is het mogelijk om extra laad en loshulp te vragen.
De kosten zijn per persoon / uur 30,00 € ex. 21 % BTW. in Spanje
De kosten zijn per persoon / uur 45,00 € ex. 21 % BTW. in Nederland

Betalingen
Alle bestellingen tot 10 kuub moeten worden voldaan via een storting op onze onderstaande rekening vóór 
het ophalen van uw spullen. Bij meer dan 10 kuub moet minstens 50% worden voldaan op onze rekening bij 
een bestelling voor de ophaling als bevestiging van het transport. Het restant van 50% moet a contant of per 
storting gedaan worden vóór of bij de ophaling. Indien Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is hij op 
dat ogenblik de volgende percentages van de overeengekomen prijs verschuldigd aan de Holland E. Line

*100% indien de annulering valt binnen 2 weken van de geplande vertrekdag.
* 50% indien de annulering valt tussen de 2e en 4e week voorafgaande de geplande vertrekdag.
* 25% in alle overige gevallen.
Over prijzen of BTW wordt niet onderhandeld.

Als de factuur niet voldaan wordt binnen het aangegeven tijdstip, wordt er een aanmaning geschreven met 
bijbehorende kosten (50,00€). Wordt dit ook niet voldaan binnen de aangegeven tijd, moet er gerekend 
worden met weer bijkomende kosten (50,00€) plus een dag dwangsom van minimaal 150,00€ per dag (deze 
dwangsom is afhankelijk van het totale factuur bedrag) waarbij het geheel afgegeven wordt aan onze 
advocaat.

Verzekering
Ons transport is tot € 40.000 verzekerd, met een eigen risico van €350 tot €750 inbegrepen. Dit wordt 
bepaald door de hoeveeldheid aan spullen. Motoren hebben een eigen risico van 450,00 €. Debiteur heeft in 
geen enkel geval aanspraak op verrekening en/of opschortingsrechten wegens vermeende schade 
(uitstijgende boven de eigen risico) aan de door ons getransporteerde en/of opgeslagen goederen.
 
Verpakking en dozen 
Bij het gebruik van bouwmarktdozen ( Gamma, Praxis, etc) wordt geen verantwoording door de Holland 
España Line of medewerkers genomen. Gebruik dus deugdelijk verpakkingsmaterial zoals sterke dozen, 
bubblefolie en inpakpapier, denk ook aan plakband aan de onderzijde van de doos. Voor nog meer 
bescherming van uw goederen zijn voldoende dekens aanwezig maar dit is een extra bescherming en voor 
niet verpakte spullen wordt geen verantwoording genomen tijdens het transport ervan ook al komt er een 
deken omheen. Vuilnisbakzakken worden niet aangenomen want die scheuren uit elkaar.Voor glazen en 
kristallen goederen en TV’s die niet in de originele verpakking zijn, wordt geen enkele verantwoording 
overgenomen.
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