Bestel- en
leveringsservice

Bestel- en leveringsservice - 09/2021

Onze bezorgservice

Van het gehele fischer assortiment
Voorraadbestellingen standaard, vanuit ons magazijn Almere
•
•

Doorgegeven tot 14:00 uur o.a. per telefoon, mail, webshop, fischer medewerker, EDI, Nexmart.
Levertijd 1 - 2 werkdag(en) na opdracht.

Verzendkosten
•
•
•

Bij een netto goederenwaarde beneden € 350,00 zijn de verzendkosten € 27,50.
Bij een netto goederenwaarde vanaf € 350,00 levering franco huis.
Afhaalorders in Almere zijn kosteloos, verwerkingstijd 1-2 uur na opdracht.

Voorraadbestellingen expresse (DHL expresse)
•
•
•
•

Deze wijze van transport wordt altijd gebruikt bij leveringen op bouwplaatsen en/of op uitdrukkelijk verzoek van de
klant, bijvoorbeeld bij een afwijkend afleveradres.
Orders doorgegeven tot 14:00 uur, levering volgende werkdag voor 11:00 uur.
Expresse kosten per pakket : € 30,00.
Expresse kosten per pallet : € 75,00.

Leveringen lengte goederen
•

Goederen met een lengte vanaf 2 meter (o.a. rail) kunnen belast worden met extra verzendkosten. Dit is mede
afhankelijk van de hoeveelheid en het gewicht van de zending, kosten worden vooraf afgestemd.

Overige speciale transporten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koeriersdiensten vanuit ons magazijn Almere op aanvraag.
Spoedleveringen vanuit Duitsland met een koerier volgende dag zijn uitsluitend op aanvraag mogelijk.
Sommige chemische producten en lengtegoederen zijn uitgesloten van spoedlevering.
Het maximale gewicht van een spoedlevering is 90 kg.
Spoedleveringen waarvoor speciaal transport is vereist, dienen voor 11:00 uur te zijn doorgegeven voor levering op de
volgende werkdag. Kosten worden vooraf vastgesteld.
Overige zendingen vanuit de fabriek in Duitsland hebben een doorlooptijd van 2-5 werkdagen na ontvangst opdracht.
fischer is niet verantwoordelijk voor levertijden en aflevering indien het afleveradres nog onbestaand of niet volledig
is, bijvoorbeeld op bouwplaatsen. Dit is ook van toepassing wanneer er niemand op het afleveradres aanwezig is.
Elk adres dient te zijn voorzien van een postcode, bij expresse en/ of andere speciale leveringen is er tevens een
06-nummer van de goederenontvanger nodig.
Alle bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW en gelden alleen voor leveringen binnen Nederland.

Contactgegevens
Verkoop binnendienst
Tel. 035 695 66 66
verkoop@fischer.nl
Openingstijden
Maandag - vrijdag : 08:00 – 17:00 uur
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