
Voorwaarden kopie- en plotdienst

Prijsoffertes zijn slechts twee weken geldig. Prijsoffertes zijn enkel bindend wanneer we
volledige inzage hebben gekregen in het document (op papier of digitaal) en wanneer we
kennis hebben van alle nodige parameters (o.a. aantal oplages, formaat, kleur, …). Vandaar
vragen wij om zoveel mogelijk informatie door te geven bij het opvragen van prijsoffertes.

De bestanden kunnen digitaal aangeleverd worden via WeTransfer (www.blconsult.be
kopie- en plotdienst) of doorgemaild worden naar info@blconsult.be

U kan bij ons terecht voor volgende formaten: A4 – A3 – A0. Standaard hebben wij voor A4
en A3 formaat kwaliteitsvol 80 gr papier op stock. Voor grootformaat A0 gebruiken wij
standaard 90 gr papier. Indien de opdrachtgever een ander papierformaat en kwaliteit
wenst, kunnen wij hiervoor zorgen.

Grafische plannen (formaat A0) worden digitaal aangeleverd via pdf-bestanden, volledig met
images en toegepaste plotstyle. Indien dwg-bestanden worden aangeleverd, dan best met
inbegrip van de plotstyle (.ctb) en alle ingelezen images.

Grafische plannen worden geplooid afgeleverd, tenzij anders gevraagd.

De documenten worden per post opgestuurd, tenzij de opdrachtgever vermeldt dat hij ze
zelf komt ophalen. De verzendingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever.

Wanneer de opdrachtgever aangeeft dat hij de documenten komt ophalen en dit niet
gebeurt binnen de 8 dagen na afgesproken ophaaldatum, zullen de documenten per post
verstuurd worden (verzendingskosten ten laste van opdrachtgever).

Indien u voor de eerste maal besteld, dan verwachten wij een voorafbetaling van uw
bestelling. Na het doorgeven van uw bestelling zal u hiertoe de nodige informatie ontvangen.

Bent u een bedrijf? Bezorg ons uw facturatie-adres en btw-nummer via info@blconsult.be of
via het berichtenkader op de toepassing WeTransfer

Heeft u nog vragen? Mail gerust naar info@blconsult.be
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