
Ordernummer

Datum

Voorletter

Achternaam

Klantnummer

Checklist bezorging

Bereikbaarheid van de woning

Klantgegevens

Is de woning goed bereikbaar met de vrachtwagen?

Op welke verdieping bevindt de ruimte zich?

Is er een goede doorgang aanwezig?

Is er een alternatieve doorgang aanwezig?

Is er een lift aanwezig?

  Zo ja, Hoogte:                  cm,  Breedte:                  cm

Verhuislift nodig? (Kosten voor eigen rekening)

Komt het afleveradres overeen met de order?

  Zo nee, geef de juiste gegevens aan ons door:

  Straat: 

  Huisnummer: 

  Postcode: 

  Woonplaats: 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

BG

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Etage Nr:

Algemene leveringsvoorwaarden/adviezen:        
 
1.  Het is je eigen verantwoordelijkheid als de meubels niet naar binnen gebracht kunnen worden.
2.  Indien er extra kosten gemaakt worden om de meubels alsnog naar binnen te brengen is dit   
     voor eigen rekening. 
3.  Verwijder alle mogelijke obstakels die het bezorgen van de meubels kunnen bemoeilijken.
4.  Dek kwetsbare vloeren,muren en doorgangen af en/of attendeer de bezorger(s) op kwetsbaarheid.
5.  Nadat de afspraak gemaakt is ontvang je per mail een afspraakbevestiging.
6.  Houd er rekening mee dat de bezorgers vanaf 07:00 al voor de deur kunnen staan.
7.  Je kunt 1 werkdag van tevoren vanaf 10.00 op www.checkuwbezorging.nl zien in welk tijdsblok de            
     bezorging zal gaan plaatsvinden.        
8.  Bezorgkosten kunnen alleen aan de bezorger betaald worden per pin.

Budget Standaard ExcellentType bezorging
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