Leveringen.
Door gebruik te maken van alleen de beste leveranciers zijn wij in staat om u snelle
levertijden te verzekeren. Na uw goedkeuring van de drukproef, ontvangt u de bestelling
gemiddeld binnen de 8 werkdagen. (behalve bij de artikelen waar anders vermeld is).
Snellere levertijden zijn vaak geen probleem als de goederen op voorraad liggen. Neem
daarvoor contact met ons op, om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.
Leveringscondities
Op het moment dat de bestelde goederen verzendklaar staan, wordt u via e-mail
verwittigd (met in bijlage de factuur in pdf). Zo weet u dat de goederen
hoogstwaarschijnlijk de volgende dag in levering zullen zijn.
Leveringskosten
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De transportkosten zijn GRATIS voor orders
met een waarde boven € 499,- ; Onder dit bedrag berekenen wij € 9,50 transport- en
administratiekosten. (Levering: 1 adres in Nederland, gelijkvloers)
Samples / proefmodellen
Er bestaat de mogelijkheid om een monsterbestelling ( sample ) te plaatsen. Dit doet u
door een e-mail te sturen naar: sample@jani-gifts.nl
Daarin vermeld u het artikel nummer dat u graag als sample wilt ontvangen. De kosten
van een onbedrukte sample, is de prijs p/st van de kleinste staffel, inclusief
verzendkosten.
Ook bestaat er de mogelijkheid tot het aanvragen van een bedrukte sample. Neem
hiervoor contact op met onze salesafdeling, om te vragen naar de mogelijkheden en
kosten.
De factuur van een sample order wordt in credit gebracht bij het plaatsen van een
bestelling.
Betalingscondities
De originele factuur wordt via de mail naar u toegezonden op het moment dat de order is
verzonden. Deze dient u binnen de 14 dagen te vereffenen, tenzij dit anders schriftelijk is
overeengekomen.
Bekijk de algemene voorwaarden voor meer toelichting.
Vragen?
Indien u vragen heeft na aanleiding van bovenstaande, kunt u zich wenden tot onze
klantenservice.
Met vriendelijke groet,
Jani-Gifts.

