
  

Algemene informatie over leveringen in het buitenland 

Bij ons heb je altijd de volledige overzicht! Naast de prijs van het meubel worden de leveringskosten 

ook bij de planning van jouw meubel weergegeven. Door te klikken op onze vlaggen linksonder op 

onze website kan je je land selecteren. Als je land er niet is, geen probleem, want in principe geldt: 

Wij kunnen bijna overal leveren! 

Als jouw land er niet in de lijst staat, neem dan gerust contact met ons op en zullen jouw 

leveringskosten factureren. 

Vind hier meer informatie over de buitenland leveringen: 

• Duitsland 

• België 

• Luxemburg 

• Zwitserland 

• Oostenrijk  

• Andere landen & EU-landen 

 Nederland 
Voor leveringen naar Nederland ontstaan geen extra kosten, hier geldt de aangegeven prijs. Voor 

leveringen naar Nederland wordt 21% btw in het factuurbedrag vermeld. 

 België  
Voor leveringen naar België ontstaan geen extra kosten, hier geldt de aangegeven prijs. Voor 

leveringen naar België wordt 21% btw in het factuurbedrag vermeld. 

  Duitsland 

Voor leveringen naar Duitsland ontstaan geen extra kosten, hier geldt de aangegeven prijs incl. 

Duitse btw. Voor leveringen naar Duitsland wordt 19% btw in het factuurbedrag vermeld. 

 



  

Luxemburg 
Voor leveringen naar Luxemburg ontstaan geen extra kosten, hier geldt de aangegeven prijs incl. 

Duitse btw. Voor leveringen naar Luxemburg wordt 19% btw in het factuurbedrag vermeld. 

 

Als je ondernemer bent, kun je ons ook je belastingnummer geven. Je ontvangt dan een factuur 

zonder btw. 

 Zwitserland 
Leveringen buiten de EU zijn geen probleem. De leveringskosten voor Zwitserland bedragen 10% 

van de productwaarde (minimaal echter €69 netto). De aangegeven prijs is de uiteindelijke prijs en 

er zijn geen verdere kosten (bijv. douane) voor jou. Dit alles nemen wij voor onze rekening! 

 

De uiteindelijke prijs voor Zwitserland bestaat uit de Duitse nettoprijs plus belastingen, 

 douaneafhandeling en vracht- en verpakkingskosten. Om het onze klanten uit Zwitserland 

 gemakkelijk en transparent te maken, geldt ook hier het volgende principe: De aangegeven prijs is 

de uiteindelijke prijs! Zo weet je al tijdens het configureren hoeveel jouw maatmeubel en de 

leveringkosten bedragen. 

Leveringen naar Zwitserland worden altijd tot in de huis/woning of appartement geleverd.  

 Oostenrijk 
De leveringskosten voor Oostenrijk bedragen 10% van de productwaarde. Het factuurbedrag wordt 

hier weergegeven met 20% btw. 

 

Als je ondernemer bent, kun je ons ook je belastingnummer geven. Je ontvangt dan een factuur 

zonder btw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Andere landen 

We hebben al in veel landen buiten de EU geleverd. Als jouw land van levering niet in de lijst staat, 

neem dan contact met ons op. Wij berekenen dan jouw leveringskosten en de levertijd voor jou. 

Vragen? 

Weet je niet zeker of we in jouw land zullen leveren? Of heb je vragen over buitenland leveringen 

of leveringskosten? Neem dan gewoon contact op met onze vriendlijke adviseurs.  

Ons team staat tot jouw beschikking per telefoon en e-mail van maandag tot vrijdag tussen 8 en 

18 uur en op zaterdag tussen 9:30 en 18 uur. 

 +(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@jouwMaatkast.nl 

Postadres: 

deinSchrank.de GmbH 

Von-Klespe-Str. 3 

50226 Frechen 

Duitsland 

Wij verheugen ons op je! 
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