
 

 

Levertijden en verzenden 

Laminaat, PVC vloeren en parketvloeren kunnen gratis worden bezorgd en binnen enkele 
werkdagen geleverd worden!* 

*Indien op voorraad! 

Bij een totaalbedrag van meer dan €450 euro wordt uw bestelling betreffende een laminaat 
vloer, parketvloer en PVC vloer. (Onder €450 euro zijn de verzendkosten €50 euro incl. btw) 
Houdt er wel rekening mee dat onze levering bij de voordeur wordt afgeleverd. Dit houdt in 
dat u zelf uw bestelde vloer van de pallet af moet halen en naar de desbetreffende ruimte 
moet verplaatsen. Bij een appartementencomplex betekent dit dat wij tot aan het 
voorportaal leveren. 

Heeft u geen laminaat of PVC vloer nodig maar alleen een ondervloer of plinten? Geen 
probleem, wij maken een prijs in overleg! 

Verzendinformatie 

Laminaat Kamer berekent geen verzendkosten bij bestellingen boven de €450 incl. btw* 
Bij een bestelling minder dan €450 incl. btw bereken wij €50,00** 
* Voor onze Waddeneilanden moeten we helaas extra kosten in rekening brengen. 
** Voor BE en DE geldt een meerprijs. 

Hieronder een overzicht voor Nederland, België en Duitsland. 
Nederland* (NL) boven €450,- > bezorgkosten €0,- 
Nederland* (NL) onder €450,- > bezorgkosten €100,- 

België (BE) boven €450,- > bezorgkosten €50,- 
België (BE) onder €450,- > bezorgkosten €150,- 

Duitsland (DE) boven €450,- > Op aanvraag 
Duitsland (DE) onder €450,- > Op aanvraag 

Andere landen op aanvraag. 

Mocht het zo zijn dat wij het goedkoper kunnen aanbieden, bijvoorbeeld per post dan zullen 
we het bijbehorende tarief van €6,95 berekenen. 



 

 

 

In overleg met u kunnen we de bezorgdag van uw voorkeur bepalen (dit is mogelijk van 
maandag t/m vrijdag), afhankelijk van de mogelijkheid die de transporteur biedt. 

Onze normale levertijd is circa 2-3 werkdagen. Het is mogelijk dat het door u gekozen 
product niet op voorraad is bij onze leverancier, waardoor de levering langer kan duren. 
Neem hierover contact op met onze klantenservice per mail of telefonisch. 

 


