Voor alle duidelijkheid brengen wij de volgende zaken
nog even onder uw aandacht.
Bezorgvloeren:
 Wij bezorgen gratis vanaf een orderbedrag van € 750,-. Bij een lager orderbedrag
zijn wij genoodzaakt € 25,- bezorgkosten in rekening te brengen.
 Uiterlijk één week voorafgaande aan de levering krijgt u bericht over de exacte
leverdag.
 Wij bezorgen tot over de 1ste drempel van de woning. Wij verzoeken u vriendelijk er
zelf voor te zorgen dat het vervolgens op de juiste plaats in de woning komt.
 Wij vragen uw aandacht voor de volgende betalingsmogelijkheden. U kunt bij de
bezorger het volledige bedrag (of 75% van het volledige bedrag indien Parket Tree
van u opdracht heeft gekregen voor het leggen van de vloer) op de volgende
manieren voldoen:
1. Contant
2. Per mobiele pin: let hierbij op dat uw pinlimiet toereikend is om het gevraagde
bedrag te kunnen voldoen.
3. Vooraf: u maakt het gehele bedrag over op rekening nummer: IBAN NL53 INGB 0007 0004 29
.v.v. de naam op de aankoop bon. Het bedrag dient uiterlijk 3 dagen voor
levering op onze rekening te zijn bijgeschreven.
Retouren:
Onder hierna genoemde voorwaarden kunnen goederen worden geretourneerd.
 Tot maximaal 5m2 gesloten verpakkingen mogen retour.
 Tot 14 dagen na afname van uw bestelling.
 Wij berekenen 10% administratiekosten.
 Ondervloeren, randafwerking en andere bij materialen vallen niet onder deze regeling en
worden niet teruggenomen.
 Verouderde, speciaal voor u gekleurde of aangepaste vloeren, en kleine orders onder de
10m2 zijn van deze regeling uitgesloten.
Legvloeren/Schuren:
 Bij aanvang van het schuren van de vloer dient u 75% van het totaal bedrag te
voldoen. (bij legvloeren is dit reeds voldaan bij bezorging)
 Bij oplevering wordt het restant van de betaling voldaan. Een niet tijdige betaling
volgens deze regeling heeft gevolgen voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 Wij vragen uw aandacht voor de volgende betalingsmogelijkheden. U kunt
bovengenoemde percentage van het bedrag op de volgende manieren voldoen:
1. Contant aan parketteur.
2. Vooraf: door overmaking van bovengenoemde percentage van het bedrag op
rekening nummer: IBAN NL53 INGB 0007 0004 29
 Indien er betaald parkeren geldt in de straat van het legadres, vragen wij u vriendelijk
om voor een parkeerkaart zorg te dragen.
*Er aan de door Parket Tree opgenomen maten kunnen geen rechten worden ontleend.
*Hout is een natuurproduct hier kunnen kleur nuances tot verschillen in zitten.
*De inhoud van dit blad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Parket Tree is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden, vergissingen,
*zet- of drukfouten. Dit blad heeft geen andere waarde dan het verstrekken van vrijblijvende informatie. Hierdoor ontstaan voor Parket Tree geen verplichtingen, van welke aard dan
ook.

