Mister Cartridge heeft jarenlange ervaring op het gebied inkoop en verkoop van toners,
inktcartridges, drums en klein ICT materiaal.
Het begon allemaal in 1998 als één van de eerste inzamelaars van lege toner- en inktcartidges in
Nederland. Om het bestaande netwerk breder van dienst te kunnen zijn, hebben we in de loop der
jaren parallel aan dit leeggoedconcept meerdere concepten op het gebied van inkt en toner
ontwikkeld. Ga voor informatie over al onze concepten naar www.mistercartridge.nl

Origineletoners.nl is in de positie om voorraad-producten tegen de scherpste prijzen aan te bieden.
De prijs die wij kunnen hanteren is het gevolg van het succes van het hieronder omschreven
TonerAankoop-concept en de participatie binnen een internationaal inkoop platform. Ga voor de
scherpste prijzen voor originele supplies naar www.origineletoners.nl

Bij ons profiteert de koper direct van onze scherpe inkoopkanalen!

TonerAankoop koopt ongebruikte originele toners, inktcartridges en drums aan tegen scherpe
prijzen. Dit zijn toners die door bijvoorbeeld een printerwissel, verkeerde bestelling of een aflopend
contract op de plank blijven liggen en dus voor de eigenaar niet meer bruikbaar zijn. TonerAankoop
geeft nog een hoge retourvergoeding voor deze ‘’overstock’’.
Ga naar onze innovatie website www.toneraankoop.nl en zie binnen enkele momenten wat uw
ongebruikte toners nog waard zijn. Bij akkoord kunt u de order gelijk bevestigen en zullen we
zorgdragen voor een vlotte (financiële) afhandeling.

Mister Cartridge is partner van de Bepro Groep en
vertegenwoordigd binnen deze groep de Benelux landen. Alle
internationale leden (DE, UK, IT, NL en BE) van ons innovatieve
‘cross-selling’-platform voeren hun voorraad samen in één groot,
virtueel magazijn. Dit zorgt ervoor dat we meer dan 5000
verschillende producten op voorraad hebben die, als gevolg van
collectieve inkoop, tegen de scherpste prijzen kunnen worden
afgezet.

Veel gestelde vragen Origineletoners.nl!
Topdeals?
Deze 100% originele merkartikelen worden door ons in beschadigde verpakkingen tegen scherpe
prijzen ingekocht. De originele kwaliteit van de toner, inktcartridge of drum is echter nog 100%
behouden gebleven. Onze topdeals-artikelen worden door ons netjes her-verpakt en met een extra
korting aangeboden. Bij ons profiteert de koper direct van onze scherpe inkoopkanalen met
behoudt van 100% originele kwaliteit!

Waarom verschillende prijzen per artikel in de webshop?
Het kan voorkomen dat u hetzelfde artikel tegen verschillende prijzen in onze webshop ziet staan.
We hanteren de scherpste prijzen voor voorraad-artikelen die we via onze inkoop-concepten scherp
hebben kunnen inkopen. Artikelen die we onverhoopt niet op voorraad hebben gelden hogere
prijzen omdat die nog via andere kanalen ingekocht dienen te worden.
Verschillen in levertijd?
We hanteren in onze webshop verschillende levertijden. Dit komt doordat het mogelijk is dat onze
scherp geprijsde artikelen bij één van onze (internationale) partners vandaan moet komen. Soms
dient u dus een paar dagen geduld te hebben om te profiteren van de scherpste prijs.
De geleverde inktcartridge is over datum?
Via ons inkoop-concept kopen wij ook overtollige ongebruikte inktcartridges aan. We laten u als
koper mee profiteren van onze scherpe inkoop. Mocht u een inktcartridge kopen via een ‘Topdeal’,
dan kan het zijn dat de door u ontvangen inktcartridge over de datum is. Dit item zal dan extra
scherp geprijsd zijn geweest omdat wij deze ‘goedkoop’ hebben kunnen bemachtigen. Dit wil echter
nog niet zeggen dat het artikel onbruikbaar is. We adviseren u het geleverde item eerst te proberen
alvorens een melding te maken. Mocht het artikel onverhoopt een probleem opleveren, dan heeft u
alsnog recht op onze garantieregeling.
Waarom toners kopen via Origineletoners.nl?







Gegarandeerd de scherpste prijs bij voorraad-artikelen
Groots assortiment
100% originele kwaliteit
2 jaar garantie
Voor 16.00 uur besteld, morgen in huis
Persoonlijke service +31-(0)33-2852064

Mister Cartridge -- www.mistercartridge.nl
Originele Toners Verkoop -- www.origineletoners.nl
Toner Aankoop -- www.toneraankoop.nl

