Generel information for webshop
Hvem kan handle?
Kun erhvervskunder.
Du er velkommen til at handle i vores webshop. Du skal være logget ind og oprettet som kunde hos Brønnum.
Du opretter dig på forsiden af vores hjemmeside med din e-mail adresse og password efter eget valg. Inden for kort
tid vil du via e-mail få tilsendt dit kundenummer, hvorefter du kan handle i vores webshop.
Betaling:
Hvis ikke særlig aftale er truffet, vil man blive opkrævet betaling via NETS. Brønnum modtager følgende kreditkort:
Dankort, Visa, Visa-Elektron og MasterCard.
Det nemmeste vil dog være at tilmelde sig leverandørservice, hvor fakturabeløbet automatisk trækkes/betales via
NETS.
Ekspeditionsgebyr:
Der er intet gebyr, hvis varerne bestilles gennem webshoppen.
Fragt:
Ved isenkram er ordrer over kr. 3.000 generelt frit leveret i Danmark, og maskiner leveres ab dansk lager. Anden
aftale kan være truffet.
Varerne leveres enten med egen lastbil eller via fragtmand.
Brønnums generelle fragtpriser ved isenkram:
Ved ordrer op til kr. 3.000,00 ekskl. moms er fragten kr. 115,00.
Levering:

Varerne vil blive leveret hurtigst muligt. Du kan bestille frem til kl. 14.00 og få leveret lagervarer til hele
landet næstfølgende hverdag (på nær ikke-brofaste øer).
Salgs- og leveringsbetingelser:
Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende. Se forside af hjemmesiden nederst.
Priser:
Alle priser er ekskl. moms.
Produkterne:
Alle vores varer er generelt lagervarer. Ender varenummeret på 2, er det en bestillingsvare, hvor leveringstid må
påregnes. Disse varer kan ikke returneres.
Reklamation vedr. levering:
Dette skal meddeles senest 8 dage efter modtagelsen af varen/varerne.
Varen tages kun retur efter forudgående aftale.
Varen skal leveres retur i original emballage og være ny, ubrugt og ubeskadiget.
Kopi af følgeseddel eller faktura skal være vedlagt.
Returfragt betales af køber, med mindre sælger er skyld i en fejlleverance.
Send varerne til Oluf Brønnum & Co. A/S, Meterbuen 19-21, 2740 Skovlunde.
Følgende varer tages ikke retur:
- Bestillingsvare (varenummer slutter på 2)
- Reservedele (Varenummer begynder med 6)
Samhandelsaftaler:
Kontakt en af vore konsulenter for en aftale.

Konto hos Brønnum:
Du vil som kunde hos Brønnum have adgang til at se de sidste leverancer.
Se under favoritlisten.
Favoritlisten:
Her kan du danne din egen favoritliste med de varer, du selv vælger.
Her vil du yderligere kunne se de sidste12 måneders køb, hvorudfra du så igen har mulighed for genbestilling.
Begge muligheder er en nem og hurtig måde at bestille de varer, du bruger mest.
Betaling og sikkerhed:
Betales der med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Vi benytter SSL (Secure Socket Layer) i vores
betalingssystem. Data du afsender i forbindelse med dit køb er krypterede (SSL), og det er således kun NETS, der kan
læse disse data.
Cookies:
Vi benytter ikke personfølsomme Cookies. Vi gemmer ikke personoplysninger, men kun oplysninger, som bruges til
at genkende dig samt din adfærd i forbindelse med indkøbskurven.
Brønnum videregiver aldrig personoplysninger til tredjemand.
I vores webshop anvender vi Cookies fra Google Analytics, således at vi kan registrere, hvordan vores kunders
adfærd er i butikken. På den måde kan vi optimere vores hjemmeside og dens funktionalitet samt forøge
brugervenligheden.
Ønsker du ikke at acceptere brugen af Cookies, kan du indstille din browser til at afvise Cookies.
Du kan slette dine cookies på din computer. I Internet Explorer 5.X slettes cookies under menuen ”Funktioner” ->
”Internetindstillinger” -> ”Slet cookies”. Bemærk at dette også sletter din indkøbskurv, dine data m.v.
Persondatapolitik:
Brønnum videregiver aldrig personoplysninger til tredjemand.
Brønnum sender ikke informationer fra tredjemand til vore kunder.
Du kan altid bede om at blive slettet fra mailinglisten. Du skal blot sende os en e-mail eller kontakte os på anden vis.
Din e-mail adresse vil blive lagret hos os, indtil vi hører fra dig.
Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke informationer Brønnum har liggende om dit firma.
Forbehold:
Vi tager forbehold for udsolgte varer og for fejlagtige oplyste priser.
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