
LEVERTIJD
De levertermijn is ca. 10 tot 12 weken ná goedkeuring van het 
definitieve ontwerp, ondertekening van de orderbevestiging en 
ontvangst van uw aanbetaling. 
Wij produceren het hele jaar door cups. Vooraf kunnen wij u een indicatie geven wanneer u de cups kunt 
verwachten. Let wel, dit is indicatief en afhankelijk van de containerfrequentie.  
MINIMALE AFNAME
Het minimaal te bestellen aantal per maat is 10.000 stuks of veelvoud hiervan. 
Voorbeeld. 10.000 – 20.000 – 30.000. 
MATEN
De maten die wij standaard voor u beschikbaar hebben.  

Andere maten zijn op aanvraag mogelijk, houdt u dan wel rekening met een mogelijk langere levertijd of hogere 
oplage. Tijdens de levertermijn kunt u gebruik maken van onze standaard lay-outs cups zodat u direct kunt 
profiteren van uw inkoopvoordeel. 
DEFINITIEF ONTWERP
Voordat uw definitieve ontwerp gereed is, gaan hier een aantal fases aan vooraf. Wij geven u de gelegenheid uw 
ontwerp gratis volledig op maat en naar wens te creëren. 
Ontwerpfase 1
Delital Gelato Service verzorgt een eerste opzet voor het ontwerp: een aantal ontwerpmogelijkheden worden u 
vrijblijvend aangeboden per E-mail. 
Na deze eerste opzet zal een terugkoppeling plaatsvinden tussen u en onze ontwerpafdeling.
Ontwerpfase 2
In deze fase wordt één van de opzetten uit fase 1 geheel naar uw wensen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 
Mocht u in ontwerpfase 2 uw order willen annuleren om wat voor reden dan ook, rekenen wij hiervoor een 
bedrag van €100,- als tegemoetkoming in de gemaakte ontwerpkosten.
ORDERBEVESTIGING
U ontvangt van ons het definitieve ontwerp samen met de orderbevestiging. Op deze orderbevestiging vindt u 
uw bestelde aantallen per maat. Deze beide documenten dient u te ondertekenen voor akkoord. Nadat wij de 
door u getekende documenten hebben ontvangen zenden wij u de aanbetalingsfactuur. 

Bekers

T3A 90 ml 
T3 125 ml 
T4  150 ml
T5 200 ml 

T6A 210 ml 
T6 230 ml 
T8 260 ml 
T9 280 ml 

T12 335 ml 
T18 525 ml
T38 1070 ml

Leveringsvoorwaarden Bekers eigen design Delital Gelato Service B.V. 201509001

Bel ons gerust, wij helpen u graag met uw design!

+31 (0)541 66 95 88 info@delital.nl

mailto:info%40delital.nl?subject=informatie%20ijsbekers%20met%20eigen%20design


AANBETALING
Na de opdracht, ontvangt u van ons een factuur. Deze factuur is een aanbetalingsfactuur van 50% van het totale 
orderbedrag. Pas als deze aanbetaling voldaan is, worden uw bekers geproduceerd.
DEFINITIEVE AANTALLEN.
Het definitief geleverde aantal cups kan tot maximaal 10% afwijken van het bestelde aantal cups. Het exacte 
aantal geleverde cups wordt in rekening gebracht.
KLEUREN
Bekers worden gedrukt in Full Colour. PMS kleuren worden omgezet in CMYK. 
CMYK: deze afkorting staat voor Cyaan, Magenta, Yellow, Key (zwart) en wordt gebruikt voor full color 
drukwerk. Met deze 4 basiskleuren kunnen vrijwel alle kleuren gedrukt worden. Hoe hoger het percen-
tage van een bepaalde kleur, des te donkerder de uiteindelijke kleur wordt. Bij full color drukwerk kan 
het eindresultaat op hetzelfde materiaal enigszins verschillen in kleur van bijvoorbeeld eerder geleverd 
drukwerk, dit heeft te maken met de instellingen van de drukpers en het feit dat de kleuren gemengd 
worden.

ONTVANGST GOEDEREN
Zodra wij uw cups bestelling hebben ontvangen in ons magazijn Weerselo, zullen wij u hierover infor-
meren. De definitieve factuur wordt dan voor u opgesteld, u wordt verzocht het restbedrag te voldoen 
voor levering. Let op, u heeft op deze factuur al aanbetaald. 

OPSLAG
U kunt voor eigen rekening en risico uw cups bij ons in Weerselo op voorraad laten staan voor een periode van 
12 maanden. Bij orders van minimaal 50 kg kunt u uw cups in combinatie met ijsgrondstoffen franco huis gele-
verd krijgen. In overige gevallen zullen wij transportkosten in rekening brengen. U heeft ook de gelegenheid de 
cups af te halen in Weerselo. De koffie staat ten alle tijden voor u klaar. 


