
 

Hey cat professional! 

Het eerste prentenboek over katten voor kids waar de katten 100% realistisch kattengedrag 

vertonen, komt er aan: SNOR! 

Al jaren proberen we samen het welzijn van katten te verbeteren!  

Nu is de tijd aangebroken dat we ook onze kids op een toffe manier aanleren wat katten nodig 

hebben! 

Snor maakt katten en kinderen de gelukkigste vriendjes! 

Wil jij dit unieke boek van Snor ook in je shop aanbieden? Het zou geweldig zijn als jij meehelpt 

deze boodschap te verspreiden onder de volgende generatie! 

Laten we katten en kinderen samen de gelukkigste vriendjes maken! 

 

Onderstaand vind je alvast de praktische informatie en de algemene voorwaarden 

Groetjes 

Team Snor 

 

Praktische info over het boek 

 

● Titel: Snor 

● Auteurs: Miche Impens en Joline De Jaegher 

● ISBN-nr: 9789464075748 

● Taal: Nederlands 

● Lanceringsdatum: 04/10/2020: Het is niet toegestaan de boeken te verkopen voor de 

officiële lanceringsdatum.  

We doen ons best jou van de boeken te voorzien voor de officiële lancering. 

● Wil je graag een boek als prijs inzetten voor een wedstrijd, dan is dat wel toegestaan voor de 

lanceringsdatum.  

○ De prijs mag echter niet vroeger vrijgegeven worden dan de officiële 

lanceringsdatum 

● Aantal pagina’s: 48 

● Gewicht per boek: 0.8 kg 

● Afmetingen: 29 cm x 29 cm 

● Krasvrije matte afwerking van de kaft en gedeeltelijke UV-spot afwerking 
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Praktische info voor Snor verdelers 

● Een bestelling voor handelaren bedraagt minimaal 5 stuks of is een veelvoud van 5 

○ De verdelers korting bedraagt 20% op de adviesprijs incl 6%BTW indien je 5 stuks 

bestelt. 

■ Adviesprijs: 24,99 euro incl BTW 

■ Verdelers Prijs: 18,86  euro excl BTW 

 

○ De verdelers korting bedraagt 30% op de adviesprijs incl 6% BTW vanaf dat je 10 

stuks bestelt. 

■ Adviesprijs: 24,99 euro incl BTW 

■ Verdelers Prijs: 16,5  euro excl BTW 

 

● De boekenpakketten kunnen worden opgehaald bij Chat-o-Gand te Gentbrugge op de 

lancering / op afspraak.  

 

● Voor verzending van boekenpakketten  gelden volgende tarieven. 

○ prijs voor verzending in België  van 1 doos (tot 10 stuks) = 7,5 euro.  

○ prijs voor verzending in België van meerdere dozen(vanaf 15 stuks) = 10 euro 

 

● Je bestelling is definitief bij het ontvangen van je betaling 

 

● Als handelaar ontvang je geen Goodie Bags bij aankoop in pre-sale 

 

 

Heb je daar nog vragen over geef gerust een seintje! 

 

Afbeeldingen en foto’ welke je kan gebruiken als promomateriaal  kan je downloaden van onze 

website op volgende link: 

 

https://chatogand.be/snordekat/word-verdeler 
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Algemene voorwaarden verdeler 

Snor-boeken 

1. Algemeen 

1.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met 

Chat-o-Gand betreffende de verkoop van boeken, tenzij anders overeengekomen. 

1.2.   Maatschappelijke zetel Chat-o-Gand  is gevestigd in  Sint-pietersaalststraat 56 ,9000 

Gent. Bezoek uitsluitend op afspraak te Achterdries 29, 9050 Gentbrugge. 

Telefoon (tijdens kantooruren): 09/395.71.95, e-mail: info@chatogand.be 

Ingeschreven in onder nr.: BE0820660382 

1.3.   Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden 

afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, 

blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.  

1.4.   Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een bestelling van de wederpartij, 

hierna te noemen klant, door Chat-o-Gand of op het moment dat een orderbevestiging of 

factuur aan de klant is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is 

gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. 

Chat-o-Gand  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te 

vragen. De klant aanvaardt door zijn mondelinge, schriftelijke of elektronische bestelling 

of aanvraag deze leveringsvoorwaarden. 
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2. Prijzen 

2.1.   De aangegeven verkoopprijzen zijn weergegeven in euro exclusief btw tenzij anders 

vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen 

inbegrepen.  

2.2.   Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van 

eventuele fouten en kunnen door Chat-o-Gand  steeds worden gewijzigd. 

2.3.   De gestelde prijzen wat betreft de Nederlandstalige boeken zijn conform de 

regelgeving van het uitvoeringsbesluit over de Gereglementeerde Boekenprijs (GBP). Van 1 

juli 2017  en volgen de vaste boekenprijs. 

 Alle uitzonderingen hierop zijn ook conform het Reglement.  

2.4.   Wanneer verkoopprijzen zijn aangemerkt als ‘Actieprijs’ zijn deze slechts gedurende 

de aangegeven periode geldig en zolang de voorraad strekt. Buiten deze actieperiode of na 

uitputten van de actievoorraad kan de Klant op de actieprijzen geen aanspraak maken. 

3. Betaling 

3.1.   Betaling geschiedt in principe via overschrijving of contant bij afhalen.  

Bij het niet of onvolledig betalen van het verschuldigde bedrag kunnen er nalatigheid 

kosten, administratieve kosten, alsook gerechtelijke interest en extra 

rechtsplegingsvergoeding worden aangerekend. 

●  Indien een betaling niet voldaan wordt, dienen we per aangetekend schrijven de 

factuur te versturen. De verschuldigde kosten worden dan verhoogd met 25 euro.  
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● Indien de betaling uitblijft, wordt er een incassobureau ingeschakeld waarbij de 

kosten opnieuw verhoogd worden met 75 euro standaard administratieve 

incassokost.  

● Bij niet-betaling van de factuur op de gestelde datum vervallen alle toegestane 

kortingen en is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1,5% per maand op het 

factuurbedrag. Eveneens is in voorkomend geval van rechtswege en zonder 

voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope 

van 15% van het factuurbedrag. 

● Alle extra kosten die dienen gemaakt te worden zijn ter uwer laste.  

3.2.   Bij overeengekomen betaling op factuur geschiedt deze zonder inhouding of korting 

en, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, steeds binnen veertien (14) dagen na 

factuurdatum op de door Chat-o-Gand  in de factuur aangegeven wijze en in de daar 

aangegeven valuta. 

4. Levering 

4.1.   Chat-o-Gand  verplicht zich de bestelde boeken zo spoedig mogelijk te leveren, tenzij 

door Chat-o-Gand  anders is aangegeven. Overschrijding van de levertermijn geeft de klant 

geen recht op schadevergoeding. 
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5. Klachten/retourzendingen/annuleringen 

5.1.   Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen 

uiterlijk binnen 14 dagen na leverdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Chat-o-Gand. 

5.2.   Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd – na voorafgaande toestemming 

van Chat-o-Gand  – indien is voldaan aan het bepaalde in art.5.3, de zaken onbeschadigd 

zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd. 

5.3.   De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de 

overeenkomst beantwoorden en eventuele schade, gebreken en/of afwijkingen onverwijld 

aan Chat-o-Gand  te melden.  

5.4.   Bij geschillen is enkel de rechtbank van Gent bevoegd. 

Het retouradres hiervoor is: Chat-o-Gand , Achterdries 29, 9050 Gentbrugge 

7. Overmacht 

7.1.   Chat-o-Gand  heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de 

uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder 

rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen 

en zulks zonder dat Chat-o-Gand  gehouden is tot enige schadevergoeding.  

7.2.   Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Chat-o-Gand 

kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de 

wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
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8. Disclaimer 

8.1.   Chat-o-Gand  registreert de door u verstrekte gegevens voor eigen gebruik in een 

databestand. Uw persoonlijke gegevens zullen, behouden volgens wettelijke verplichting, 

niet aan derden worden verstrekt. 
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