
Art Republic | Bezorgtarieven en aanvullende diensten

Bezorgtarieven
KOERIER Dedicated Shipping | 24 uurs deur tot deur bezorgservice. Klein transport Groot transport

Volume <3m³ Volume >3m³

Kilometertarief voor bezorgen of  ophalen (ma-vr tussen 06.00-21.00) 0,60 1,30

Kilometertarief voor bezorgen en  ophalen (ma-vr tussen 06.00-21.00) 1,20 2,60

Toeslagen: ma-vr tussen 21.00-05.00 - 15%, zaterdag - 25%, zondag - 50%

De trajectafstand wordt berekend van Waalwijk (5142 AL) naar Afleveradres volgens Google Maps: maps.google.nl

KOERIER Combined Shipping | Gecombineerde levering, laagste prijs.

De bezorging van uw bestelling wordt gecombineerd met andere leveringen. Bezorg- en ophaaltijden zijn afhankelijk van de bezorgroute.

Kortingen op de koerierskosten kunnen oplopen tot 75%. Combined shipping tarieven worden standaard op iedere offerte vermeld. 

POSTORDER | Verzending via PostNL (aangetekend) NL BE

Pakket <10kg 8,60 21.15

Pakket <20kg 14,90 26,65

Shipping- en handling toeslag per Driepoot/Tripod 1,50 1,50

Goed om te weten

• Vanwege de verhoogde kans op ernstige schade versturen wij geen pakketten van meer dan 20 kg.

• Verhuur via postorder alleen binnen Nederland en uitsluitend mogelijk voor schildersezels van het model Driepoot en Tripod standaards.

• Bij verzending via PostNL dient de bestelling op kosten van de opdrachtgever en binnen de overeengekomen periode te worden geretourneerd.

• Retourzendingen worden uitsluitend in ontvangst genomen via: Art Republic, Postbus 440, 5140 AK, Waalwijk, NL.

• Retourzendingen kunnen uitsluitend via een PostNL servicepunt/agentschap naar ons postadres worden terugestuurd.

EIGEN VERVOER | Uw bestelling zelf ophalen en/of terugbrengen.

Indien u de huurartikelen zelf wilt ophalen en/of terugbrengen kunt u op afspraak terecht bij een van onze ophaalpunten in Waalwijk.

GRATIS VERZENDING

Huuropdrachten via postorder, van meer dan € 375,- excl. btw en verzendkosten, sturen wij gratis naar ieder adres in Nederland.

Aanvullende diensten
BEZORGING Dedicated Delivery | Levering tot op de gebruikslocatie. Klein transport Groot transport

Volume <3m³ Volume >3m³

Levering bezorgen of  ophalen op de gebruikslocatie (begane grond) 12,50 20,00

Levering bezorgen en  ophalen op de gebruikslocatie (begane grond) 25,00 40,00

Levering bezorgen of  ophalen op de gebruikslocatie (etage) 15,00 25,00
Levering bezorgen en  ophalen op de gebruikslocatie (etage) 30,00 50,00

INRICHTING | Uw tentoonsteling professioneel gearrangeerd. Klein transport Groot transport

Volume <3m³ Volume >3m³

Startbedrag inrichten expositieruimte met floorplan 50,00 100,00

Startbedrag inrichten expositieruimte zonder floorplan 75,00 150,00

Opbouw of  afbouw schildersezel (p.p/st) 1,00 0,75

Opbouw en  afbouw schildersezel (p.p/st) 2,00 1,50

Startbedrag all-in promotionele ondersteuning (max. 120 min.) 150,00 200,00
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