Levertijd, verzendkosten & betalingen
Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te
leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 17:00 uur worden gedaan,
proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter
om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig en dan kan de
levering van uw bestelling iets langer duren. Mochten wij om wat voor
reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo
spoedig mogelijk van op de hoogte.
Levering verloopt via de postbode of pakketbezorger van PostNL. Over het
algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag plaatsvinden. Helaas
kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

U kunt bij ons ook gebruik maken van PostNL's Brievenbuspakket service. De hiervoor
geschikte artikelen kunt u vinden in de zoekoptie met de titel "Brievenbuspakket". Per
geschikte artikel staat omschreven hoeveel stuks er in een brievenbuspakket passen.
Geef dus in de winkelwagen aan voor welk bezorgoptie u kiest!

Tarieven bezorgkosten Nederland
•
•
•
•
•
•

00 - 30 kg € 6,65 (1 doos)
30 - 60 kg € 13,30 (2 dozen)
60 - 90 kg € 19,95 (3 dozen)
90 -120kg € 26,60 (4 dozen)
120 -150kg € 33,25 (5 dozen)
150 -180kg € 39,90 (6 dozen)

Tarieven Brievenbuspakket (alleen voor Nederland).
Brievenbuspakket door PostNL
•

€ 3,95 (maximaal 38 x

26,5 x 3,2 cm groot en 2 kg zwaar).

Tarieven bezorgkosten België
•
•
•
•
•
•

00 - 30 kg € 9,00 (1 doos)
30 - 60 kg € 18,00 (2 dozen)
60 - 90 kg € 27,00 (3 dozen)
90 -120kg € 36,00 (4 dozen)
120 -150kg € 45,00 (5 dozen)
150 -180kg € 54,00 (6 dozen)

Preise Lieferung Deutschland
•
•
•
•
•
•

00 - 30 kg € 11,50 (1 schachtel)
30 - 60 kg € 23,00 (2 kästen)
60 - 90 kg € 34,50 (3 kästen)
90 -120kg € 46,00 (4 kästen)
120 -150kg € 57,50 (5 kästen)
150 -180kg € 69,00 (6 kästen)

Hieronder volgen een aantal aandachtspunten betreft de betalingen:
•

Mochten er producten speciaal voor u besteld zijn, dan wordt
uw bestelling in backorder gehouden worden. Wanneer uw bestelde
producten binnen zijn, wordt uw bestelling aan u uitgeleverd.

•

Voordat u uw bestelling gaat afronden, vul dan eerst uw betaalwijze in. Dat kan
zijn Ideal, Vooraf overmaken, Bancontact, Creditcard, Sofort Banking.

•

Ideal kiest u als u vanuit Nederland besteld.

•

Vooraf overmaken Het bedrag overschrijven via uw bank.

•

Bancontact kiest u als u vanuit België besteld.

•

Creditcard Wereldwijd de meest gebruikte betaalmethode online. We
ondersteunen Visa, Mastercard, American Express, Cartes Bancaires en
CartaSi, waarmee we onze klanten zowel globaal als lokaal kunnen bedienen.

•

Sofort Banking kiest u als u vanuit Duitsland besteld.

•

•

Vul het vakje "Landkeuze voor verzendwijze" goed in! Bijvoorbeeld: voor
Nederland klik op Nederland, voor alle overige Europese landen kiest u uw land.
Heeft u een bestelling wat past door de brievenbus, dan klikt u
op Brievenbuspakket (alleen Nederland). Let wel op het formaat: maximaal 38 x
26,5 x 3,2 cm groot, maximaal 2 kg zwaar zijn en geldt alleen voor Nederland!

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact met ons op.

