Levering buiten Nederland? Geen probleem!
Allgemene Informatie over levering in het buitenland
Bij ons heb je altijd een volledig overzicht! Naast de meubel prijs wordt bij het ontwerpen van jouw
meubel ook altijd de verzend kosten aangegeven. Door rechts boven op onze site op de vlaggen te
klikken kun je jouw gewenste land uitkiezen. Mocht je gewenste land hier niet tussen staan, geen
probleem, hiervoor geldt in de regel:
Wij kunnen bijna overal leveren!
Als jouw land er niet tussen staat, kun je graag contact met ons opnemen en wij berekenen de
leveringskosten voor je na.
Vind hier meer informatie over de buitenland leveringen:
• Duitsland
• Zwitserland
• Oostenrijk
• Levering op eilanden
• Overige landen & buiten de EU

Duitsland

Bij levering naar Duitsland bestaan geen meerkosten, hier geldt de aangegeven prijs incl. Duitse BTW.

Zwitserland

Leveringen buiten de EU zijn geen probleem. De aangetoonde prijs is de uiteindelijke prijs en hier
komen geen verdere kosten bij (zoals tol). Dit alles nemen wij voor onze rekening!
De definitieve prijs voor Zwitserland is samengesteld uit de Duitse nettoprijs plus belasting, douane-inklaring, vracht en verpakkingskosten. Om het voor onze klanten uit Zwitserland eenvoudig en
overzichtelijk te maken geldt ook hier het principe: De aangegeven prijs is de definitieve prijs! Zo
weet je al tijdens het ontwerp wat het meubel en de verzending kost.
Ook in Zwitserland verloopt de levering altijd tot in de woning.

Oostenrijk

De leveringskosten voor Oostenrijk liggen bij 10% van het Duitse bruto-factuurbedrag. Het factuurbedrag wordt hier met 20% BTW berekend. Wanneer je ondernemer bent, gelieve je belastingnummer mede te delen – in dat geval wordt de BTW natuurlijk niet berekend.
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Levering op eilanden
Afhankelijk van welk eiland en afstand moeten we een kleine verzendkostenopslag berekenen.
Deze berekenen we individueel naar kast grote voor je uit en spreken we vooraf met je af.

Overige landen
We hebben al in veel landen buiten de EU geleverd. Mocht jouw leveringsland bij ons niet vermeld
staan, neem dan contact met ons op. Wij berekenen dan voor jou persoonlijk de verzendkosten en
leveringstijd.

Vragen?
Je bent onzeker of we ook in jouw land leveren? Of je hebt vragen over buitenlandleveringen of de
verzendkosten? Neem dan contact op met onze vriendelijke klantenservice. Ons team staat graag
van ma-vrij tussen 08:00 en 18:00 voor je klaar!
+(31) 20 26 22 970

+(32) 28 08 51 32

+(49) 22 34 89 80 400

Fax: +(49) 22 34 89 80 409
E-Mail: contact@jouwaatkast.nl
Postadres:
deinSchrank.de GmbH
Von-Klespe-Str. 3
50226 Frechen
Wij verheugen ons op je!

