Wij zullen onze uiterste best doen om bestellingen zo snel mogelijk te laten bezorgen.
In veel gevallen wordt de standaard levertijd bij de artikelen aangegeven.
Veel producten zijn vanuit voorraad leverbaar of anders binnen enkele dagen (gordijnen ,
raambanden behalve met DEENS , en PRIT afwerking - deze binnen 1-2 weken)
Producten zoals stoelhoezen (4-6 weken),tunnelhoezen duocolor,deens eige logo etc ...(binnen
1-3 weken) en andere op maat gemaakte producten hebben een langere levertijd.
Wel proberen we deze zo snel mogelijk te produceren. Mocht een product onverhoopt toch niet
tijdig leverbaar zijn wordt je hiervan op de hoogte gesteld via een email.
Belangrijk
Wij verzenden alleen wanneer de betaling op onze rekening is ontvangen! Door de betaling
geeft u te kennen, dat u met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. De factuur met btw
zenden wij mee met de bestelling.
Juiste adres
Wij vragen u om uw correcte afleveradres te vermelden. Indien u niet het juiste adres opgeeft,
kunnen wij niet garanderen dat de levering op tijd plaats vindt. De kosten voor het verzenden
naar een onjuist adres en eventueel het nogmaals verzenden zijn voor rekening van de besteller.
Betaling
Wanneer u de bevestiging factuur heeft ontvangen, betaalt u vooruit op Rabobank rekening nr.
NL 54 RABO 01599.18.812

Wijze van levering
Wij verzenden de bestellingen met Post NL & DPD. De pakketten worden overdag
aangeboden van maandag t/m zaterdag. Bent u niet thuis, dan bieden ze het pakket aan
POST of DPD LOCATIE OPHALEN .
Levertijd
Wanneer de betaling voor 13.00 uur ontvangen is, proberen we de bestelling dezelfde dag
nog te verzenden.Â LET OP NIET ALLE PRODUCTEN HEBBEN HETZELFDE
LEVERTIJD
Wij zullen onze uiterste best doen om bestellingen zo snel mogelijk te laten bezorgen.
In veel gevallen wordt de standaard levertijd bij de artikelen aangegeven.
Veel producten zijn vanuit voorraad leverbaar of anders binnen enkele dagen (gordijnen ,
raambanden behalve met DEENS , en PRIT afwerking - deze binnen 1-2 weken)
Producten zoals stoelhoezen (4-6 weken),tunnelhoezen duocolor,deens eige logo etc
...(binnen 1-3 weken) en andere op maat gemaakte producten hebben een langere levertijd.
Wel proberen we deze zo snel mogelijk te produceren. Mocht een product onverhoopt toch
niet tijdig leverbaar zijn wordt je hiervan op de hoogte gesteld via een email.
De bestellingen verzenden wij op maandag,dinsdag,donderdag &vrijdag.
Â Let op!Â Dit is een indicatie, wij kunnen helaas niets garanderen m.b.t. levertijd en
wijze van levering. Voor leveringen zijn wij afhankelijk van POST NL & DPDt.
Bestel dus op tijd! Wij zijn niet aansprakelijk voor te laat geleverde bestellingen.
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Manco's/reclameren
Meldt binnen 14 werkdagen na ontvangst manco's of wanneer een artikel is beschadigd of
een gebrek vertoont. Wij zullen het artikel omruilen voor een nieuw of het juiste exemplaar
leveren. Uw aankoopbedrag wordt binnen 14 dagen vergoed. Na deze 7 dagen gaan we er
van uit dat de bestelling volledig is geleverd en kunt u niet meer reclameren. Uw klacht svp
melden via de email: info@labrotruck.com

Retouren
Wij doen alles om u tevreden te stellen over de gekochte producten. Mochten de artikelen
desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, kunt u die binnen 14 dagen na ontvangst
retour zenden, mits onbeschadigd, in de originele verpakking en ongebruikt.
Het artikel dient voorafgaand retour gemeld te worden via e-mail info@labrotruck.com of
telefonisch contact met de klantservice .
De pakbon of de (kopie) factuur dient meegestuurd te worden in de verpakking.
Wanneer de retourzending bij ons ontvangen is, storten we het aankoopbedrag binnen 7
dagen op uw bankrekening terug
Afhankelijk van de betaalmethode(onder rembours kan iets langer duren).
Retouradres:
Labro Truckaccessoires
Solvayweg 10
6049CP Herten
Nederland
Let op! .U kunt ook gratis retourneren op onze adres :
Solvayweg 10 a
6049 CP Herten

Afslag 21 op autosnelweg A73
Op zeer korte afstand van de op- en afritten van de A73
Pand nummer 9720
Openingstijden:
Maandag: 09.00-13.00 14.00-17.00
Dinsdag: 09.00-13.00 14.00-17.00
Woensdag: gesloten
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Donderdag: 09.00-13.00 14.00-17.00
Vrijdag: 09.00-13.00 14.00-17.00
Zaterdag: 09.00-14.00
Elke eerste zaterdag van de maand zijn wij gesloten!
Op afspraak via een van de onderstaande nummers:
Telefoonnummer:
WhataAppÂ /mob.+31Â 638Â 323Â 174
WhataAppÂ /mob.:+31Â 646Â 179Â 595
mob.:Â +31Â 646Â 715Â 098

Omruilen
Om u zo snel mogelijk te helpen en teleurstellingen te voorkomen, houden we de omruil
procedure simpel.
Omruilen kan binnen 30 dagen na de datum van ontvangst.
De artikelen die u wilt omruilen, kunt u gefrankeerd terugsturen naar het retouradres. (Zie
Retouren).
Vul het formulier in en stop die in het pakket. Vermeld op het toegevoegde formulier
waarom u het artikel terugstuurt.
Een bestelling annuleren Â
Stuur een email naar info@labrotruck.com voor het annuleren van de bestelling. Hieraan
zijn geen kosten verbonden. Wanneer wij uw betaling niet binnen 7 dagen ontvangen
hebben, gaan de gereserveerde artikelen terug in de verkoop.

Aansprakelijkheid
Labrotruck is niet verantwoordelijk voor indirect schade door te laat of verkeerd geleverde
bestellingen, zoals gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, e.d. De
aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot het bedrag dat u voor
het product heeft betaald.
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