
 
 
LEVERINGS OVEREENKOMST 
 
VOOR EEN VLOTTE AFWIKKELING VAN UW ORDER OF EVENTUELE VRAGEN IS ONDERSTAANDE 
INFORMATIE VAN BELANG. 
 
ALGEMEEN: 
Vissers Meubelen behandelt uw order uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij bestellen uw goederen 
bij onze leverancier en zodra de goederen binnen zijn, nemen wij contact met u op voor het ophalen of, indien op de 
order overeengekomen, bezorgen van de goederen. 
 
DE BETALING 
Is contant bij aflevering. Dit kan ook per pin, indien u hiervoor kiest, houd u dan rekening met het volgende: 
-U kunt tot een bepaald maximum pinnen per dag of per week. Dit is per bank verschillend. U kunt dit bedrag in de 
meeste gevallen laten verhogen door bij uw bank een verzoek tot verruiming van uw pinlimiet bij betaalautomaten aan 
te vragen. Dit kan enige dagen verwerkingstijd in beslag nemen. Uw bank kan u daarover verdere informatie geven.  
-Voor eventueel onvoorzien uitval van ons pinapparaat zijn wij niet verantwoordelijk.    
-Het is niet mogelijk om met creditcard te betalen. 
 
Voor het afhalen van goederen, service artikelen of ruiling dient u zich te melden bij de balie. Graag de aankoopbon 
meenemen! 
 
GELIEVE BIJ ALLE CORRESPONDENTIE OF TELEFONISCHE CONTACTEN UW BONNUMMER DUIDELIJK TE 
VERMELDEN. 
 
TRANSPORT EN MONTEREN / METEN VAN AANGEKOCHTE MEUBELEN, VLOEREN EN RAAMBEKLEDING 
NAAR / IN UW HUIS. 
 
-De bezorging betreft enkel het transport naar uw bezorgadres. Montage is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, behalve 
wanneer dit vermeld staat op uw bon. 
 
-Wij willen u erop attent maken dat wij verantwoordelijk zijn voor het bezorgen van uw meubelen tot aan het 
afleveradres. 
 
-Zitmeubelen worden uitgepakt en het verpakkingsmateriaal wordt mee retour genomen. 
 
-Wilt u er voor zorgen dat op de afgesproken bezorgdag iemand thuis is en voorkom hiermee het betalen van extra 
vrachtkosten. 
 
-De goederen moeten op een normale wijze naar binnen gebracht kunnen worden. 
Let daarom bij een aankoop er goed op of deze goederen wel door bijvoorbeeld de (lift) deur of het trapgat vervoerd 
kunnen worden. Dit geldt met name voor zitbanken, kasten, boxsprings e.d. Overigens is het niet op normale wijze 
naar binnen kunnen brengen van artikelen , geen reden tot annulering! 
 
-Grote goederen of goederen met een gewicht van meer dan 60 kg kunnen niet via moeilijke trappen naar boven 
worden gebracht. Wilt u dan van te voren melden wanneer de situatie “moeilijk” is. Ook wanneer de goederen niet op 
de begane grond blijven dit graag van te voren melden, 
 
-Wilt u er voor zorgen dat alle obstakels, die het naar binnen brengen van artikelen en werkzaamheden van monteurs 
en stoffeerders kunnen bemoeilijken, zijn verwijderd. Hierbij kan gedacht worden aan spiegels, kastjes, verlichting, 
vazen, e.d. die kunnen hinderen. 
 
-Tevens adviseren wij om uw vloer af te dekken, bijvoorbeeld met plastic of karton. Zeker indien het vloeren als 
laminaat, parket of ‘besmettelijke’ vloerbedekking betreft. 
 
-Wij kunnen helaas geen aansprakelijkheid accepteren voor schades aan de hierboven vermelde zaken. 
 
-Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat de levering verlaat in extreme gevallen naar een andere 
dag moeten worden omgepland. 
 
Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met ons, via telefoonnummer 024-3772111. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,  
 
Vissers Meubelen Nijmegen BV 
Vissers Tapijten en Gordijnen BV 


