Formulier Thuisbezorging Benelux
Datum*

Uw ordernr.*

Firmanaam*
Contactpersoon*
Postcode*

Plaats*

Gegevens klant / Afleveradres:

Ekkersrijt 1214
5692 AE SON
Nederland

Naam*
Adres*
Postcode*

OrderEntry@decor.nl

Plaats*

Mobiel nummer**
E-mailadres *:
ARTIKELEN
Artikelnummer
Besteller

Omschrijving (eventueel + EAN-code)

stuks

m2***

Decor Son

Emballage kosten:
9900990

Per Europallet (8711434999908) à € 14,00 per stuk (afmeting 80 x 120 cm)

9900984

Per Decorpallet (8711434999946) à € 15,00 per stuk (afmeting 63 x 120 cm)

LEVERINGSVOORWAARDEN

THUISBEZORGKOSTEN

• Het afleveradres dient goed bereikbaar te zijn via openbare, verharde wegen. De wegen
mogen geen wettelijke belemmeringen hebben in hoogte, lengte, breedte, asdruk of
terreingewicht.
• Goederen worden direct achter of naast de wagen op verharde (klinkers of asfalt)
ondergronden gelost.
• Achter in een tuin, op een camping of volkstuinencomplex lossen is niet mogelijk.
• Wacht op de definitieve bevestiging van Decor Son voordat u een vaste dag met de
stratenmaker inplant om onnodige kosten te voorkomen.
• Advies is om niet op de dag van levering al een stratenmaker/ tegelzetter te plannen.
• Er moet te allen tijde iemand aanwezig zijn voor het aftekenen van de pakbon.
• De klant ontvangt per mail/sms bericht over de leverdatum. Via aangereikte inloggegevens
kan leverdatum tot 3 werkdagen voor gecommuniceerde leverdatum nog aangepast worden
(naar leverdatum verder in de toekomst).

Elk artikelnummer waarvan de besteleenheid lager is dan een
volle pallet wordt gerekend als 1 pallet.
Transportkosten:
1 pallet: € 43,93
2 pallets: € 73,97
3 pallets: € 102,53
4 pallets: € 130,64
5 pallets: € 158,32
6 pallets: € 185,56
7 pallets: € 212,36
per pallet meer: toeslag 26,36 p/pallet

Decor Son neemt zelf via sms of mail contact op met particulier om afleverdag en dagdeel af te stemmen.
In geval van calamiteiten / problemen kunt u Decor Son bereiken onder telefoonnummer +31 (0) 499 - 48 33 22.
* Pas nadat alle verplichte velden zijn ingevuld, kan de order verwerkt worden.
** Klant moet op dit mobiel telefoonnummer tijdens gebruikelijke kantooruren bereikbaar zijn.
*** Indien geen stuks aangegeven, worden m² naar boven afgerond.
BIJ ONJUISTE INFORMATIE ZIJN DE KOSTEN VOOR DE BESTELLER
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Op al onze overeenkomsten zijn onze in- en verkoopvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd onder nr. 17047964 bij de Kamer van Koophandel.

