Score, dan zit je goed!

Wie goed zit, wordt minder snel moe, werkt geconcentreerder en presteert beter. Een goede werkstoel is een investering die
zich snel terugbetaalt. Zeker als u meerekent dat een goede lichaamshouding rugklachten en RSI helpt voorkomen! Bij Score
hoeft een goede stoel vaak niet meer te kosten dan een dag ziekteverzuim!

Score hanteert niet voor niets de lijfspreuk;
“Score, dan zit je goed”, wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•

Hoogwaardig industrieel ontwerp, bekroond in binnen- en buitenland
Ergonomisch design volgens NEN EN-1335 norm
Compleet assortiment, voor elke werkplek de beste oplossing
Maatwerk oplossingen door productie in eigen fabriek in Nederland
ISO 9001: 2014 gecertificeerd
Gratis zitanalyse van de werkplek*
Score stoelen kunt u kosteloos uitproberen*

Momenteel zijn we bij Score bezig om de producten meer en meer volgens
het principe van Cradle to Cradle te ontwerpen, waarbij we ook onze
leveranciers betrekken om het MVO denken in hun toeleveringen door te
voeren. We werken hiervoor ook aan ISO 14001 certificering.

Proefplaatsingen

Via ons uitgebreide dealernetwerk bieden wij de mogelijkheid om onze
producten 14 dagen vrijblijvend uit te proberen. Proefplaatsingen dienen
duidelijk vermeld te worden op uw orders, deze worden via het reguliere
administratieve traject verwerkt. Alleen de (retour) verzendkosten zijn voor
uw rekening (zie Retouren). Maatwerkonderdelen, eigen stof, beensteunen,
voetensteunen en ergonomische accessoires worden niet gecrediteerd.

Snelleverprogramma

FAST

DELIVERY

Nieuw; snelleverprogramma, levering in 2 werkdagen, vraag naar de exacte
voorwaarden bij de afdeling Verkoop Binnendienst (zie pag. 37).

Garantie

Score stoelen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vervaardigd
van duurzame materialen en worden geleverd met:
• Levenslange garantie op de gasveer
• Metalen delen 5 jaar
• 2 jaar garantie op bekleding bij normaal gebruik (8 uur p. dag)

Onderhoudscontract

Van een goed functionerende stoel heeft u jarenlang plezier. Daarom adviseren
wij om uw stoelen regelmatig te laten controleren. Voor het periodiek nakijken
van al uw stoelen kunt u een onderhoudscontract afsluiten met Score. Zo bent u
jarenlang verzekerd van een goede stoel. Bovendien geldt in combinatie met een
onderhoudscontract een garantietermijn van 10 jaar op metalen onderdelen.
• Periodieke controle van o.a. het zitmechaniek
• Preventief onderhoud en waar nodig reparatie
• Garantie van 10 jaar op metalen delen bij normaal gebruik (8 uur per dag)

Retouren*

Mits de producten onbeschadigd en in de originele verpakking geretourneerd
worden, crediteren wij de factuur op geretourneerde producten. De kosten van
het retour zenden van proefplaatsingsproducten zijn voor uw rekening.
Reclamaties dienen binnen 48 uur na ontvangst van goederen schriftelijk gemeld
te worden. Goederen mogen alleen geretourneerd worden onder vermelding van
een Score retournummer (RMA). Deze dient u bij Score aan te vragen.
*vraag naar de exacte voorwaarden bij uw Score-dealer

Leveringsvoorwaarden
Op al onze huidige en toekomstige offertes, opdrachten en overige overeenkomsten zijn van toepassing de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd 1 januari
2014 ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op onze website www.zitten.nl en worden op verzoek toegezonden.
Voor zover de (algemene) voorwaarden op deze pagina strijdig zijn met de METAALUNIEVOORWAARDEN prevaleren de voorwaarden op deze pagina.

Prijzen

Productwijziging

Orders

Verpakking

Orderkosten Nederland

Transportschade

Verkoopadviesprijzen excl. BTW.
Prijzen zijn exclusief armleggers tenzij anders vermeld.

Dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend.

Voor levering tot € 500,- netto brengen wij € 24,- orderkosten in rekening.
Daarboven franco. ErgoFrames worden altijd af-werk geleverd.

Aflevering Nederland

De aflevering vindt plaats op de begane grond, achter de eerste deur op een
per vrachtauto bereikbaar adres. Het verder inhuizen van de materialen is
niet bij de prijs inbegrepen.

Aflevering buitenland
In overleg.

Wij streven altijd naar productoptimalisatie. Wijzigingen als gevolg van
productverbetering worden stilzwijgend uitgevoerd.

De stoelen worden per stuk in een doos verpakt. Op verzoek kunnen stoelen
gemonteerd worden geleverd. Hiervoor berekenen wij € 15,00 per stoel.

Bij transportschade dient de vrachtbrief van een aantekening te worden
voorzien, om de schade te kunnen verhalen.

Bij aantoonbare wijzigingen

Van materiaalprijzen behouden wij ons het recht voor om te allen tijde
tussentijds en zonder vooraankondiging onze prijzen te wijzigen.

Aangeleverde stoffen

Bij klanteigen stoffen, kan Score niet aansprakelijk worden gesteld m.b.t.
garantie, productkwaliteit en het verlijmen van de stof.
Prijs-, kleur-, modelwijzigingen en drukfouten voorbehouden, januari 2015.

Maatvoering

De vermelde maten zijn uitgedrukt in centimeters. De werkelijke maten
kunnen afwijken van de vermelde maten. Voor exacte informatie kunt u
contact met ons opnemen.
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