
Specifieke regelingen voor meubilair 
 

Het assortiment meubilair is samengesteld uit producten die wel en die niet op voorraad zijn. 
 
Voor afbeeldingen en technische specificaties verwijzen wij graag naar www.odendhal.be. 
 
 

Leveringsvoorwaarden meubilair 
 

Het meubilair wordt franco geleverd op het gelijkvloers achter de eerste deur en dit tijdens de 
werkuren. 
 

Op het leveringsadres moet steeds voldoende parking voorzien zijn voor het lossen van het 
meubilair. 
 

Indien de transporteur niet kan leveren bij aankomst, door gebrek aan parkeerruimte of 
afwezigheid van de contactpersoon, zal een kost van € 50 per begonnen uur aangerekend 
worden. 
 

Voor een 2de aanbieding zal een kost van € 75 aangerekend worden. 
 

Levering en montage gebeuren op de vrijgemaakte plek, vermeld op de orderbevestiging – 
aangevraagd op montageformulier (zie bijlage) 

o altijd contactpersoon en telefoonnummer vermelden voor drop shipmentlevering 

zodat een leveringsafspraak kan worden gemaakt 
 

Indien de leveringssituatie niet overeen stemt met de bestelbon en het leverings- en/of 
montageteam bijkomende hindernissen moet nemen zoals extra verdieping, geen beschikbare 
lift, geblokkeerde of te enge doorgang, e.d. zal deze extra tijd aangerekend worden aan € 50 
per begonnen uur. 
 

De contactpersoon zal na levering en eventuele montage het leveringsbewijs aftekenen voor 
akkoord. 
 
 

Klachten en terugname 
 

 

Klachten over de staat en montage van de leveringen die niet vermeld werden op het 
leveringsformulier kunnen nadien niet meer in mindering gebracht worden. 
 

Deze regel geldt ook voor meubilair dat door de klant zelf werd gemonteerd en waarvoor goede 
ontvangst getekend werd. 
 
 
 

Kosten meubilair 
 
 

Dit is een standaardoverzicht.  
 

Bedrag van de bestelling Vanuit stock ODENDHAL Buiten stock ODENDHAL 

Minder dan € 800,00 € 20,00 € 35,00 

Meer dan € 800,00 € 10,00 € 35,00 

Montage 20 % van de prijs 20 % van de prijs 

Wachttijd € 50,00 € 50,00 

Tweede aanbieding € 75,00 € 75,00 

 

http://www.odendhal.be/


 
 

Overzicht bestellingen meubilair 
 
 

 Merk 
 

Leveringstermijn 
 

Te zien op 
www.odendhal.be 

 

Hoe bestellen 
 

Bureaumeubelen Quadrifoglio 4 weken JA www.odendhal.be/Fax 
 

Bureaumeubelen TDM 4 weken JA www.odendhal.be/Fax 

Ladenblokken DIEFFEBI standard JA www.odendhal.be/Fax 

Kasten MOBO 10 werkdagen  JA www.odendhal.be/Fax 

Kasten BISLEY 10 werkdagen  JA www.odendhal.be/Fax 

Rekken AVASCO standard JA www.odendhal.be/Fax 

Magazinerek MOBO 10 werkdagen JA www.odendhal.be/Fax 

Tafel uit voorraad MOBO standard JA www.odendhal.be/Fax 

Tafel geen voorraad MOBO 10 werkdagen JA www.odendhal.be/Fax 

Stoelen uit voorraad MOBO standard JA www.odendhal.be/Fax 

Stoelen geen 
voorraad 

MOBO 10 werkdagen JA www.odendhal.be/Fax 

Schoolmeubilair MOBO 10 werkdagen JA www.odendhal.be/Fax 

Bijzettafel MOBO standard JA www.odendhal.be/Fax 

 


