KANT
TOORMACH
HINES- KAN
NTOORBENO
ODIGDHEDE
EN- KANTO
OORMEUBIL
LAIR – TELE
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Fax: 597-424
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om (Service))
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nagement@ggmail.com(Directie)

Leveriingsvoorw
waarden
Leverttijd:
Ma-Vrr.: 8:30-10:30
11:30 – 13:30
14:30 – 16:30
16:30 – 18:00 le
everingsko
osten: SRD
D 50,Za.

: 8:30 – 13:00
13:00 – 16:00 le
everingsko
osten: SRD
D 50,-

Aansc
chaf en le
evering va
an kantoormeubillair:
Bij aan
nschaf va
an kantoorrmeubilaiir kunnen
n klanten voor het volgende
v
kiezen
n:



Voora
af opgezett. Hierbij wordt hett kantoorm
meubilairr opgezet
voorda
at het worrdt geleverd voor de
e klant.
Bouwp
pakket. Klant
K
kan voor het volgende kiezen:
Assem
mblage zett het stuk op ter pla
aatse;
De kla
ant kiest ervoor
e
hett zelf op te
e zetten. Hierbij
H
is Devina’s niet
meer verantwoo
v
ordelijk na
adat de klant
k
zijn meubilair
m
r in ontvan
ngst
heeft genomen.
g
Kiest kla
ant binnen
n 7 werkd
dagen het toch te la
aten
opzetten door de
d Assemb
blage dan komen err uitrijkos
sten erbij van
SRD 25,-.
2

Note: Bij aanko
oop van BUSH
B
meu
ubilair krij
ijgt de kla
ant de volg
gende opttie:



Ass
semblage zet het sttuk op terr plaatse;
De klant kiest ervoor het zelf op te zetten. Hierbijj is Devina
a’s
et meer ve
erantwoordelijk nad
dat de kla
ant zijn me
eubilair in
n
nie
onttvangst he
eeft genom
men. Kies
st klant biinnen 7 werkdagen
w
n het
toch te laten
n opzetten
n door de Assembla
A
age dan ko
omen er
uitrrijkosten erbij van SRD 25,--
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Leveriingsgrens
s Parama
aribo:
-

Routon
nde (Com
mmewijne) van Tam
mansari/ Jachtlust/
J
/ Peperpot
Meurs
sweg (Para
anam)
Lelydo
orp
Uitkijk
k
de
5 Rijw
weg

*Overiige distriicten al b
bekend.

