
Leveringvoorwaarden 

 

Versie 1.0, Mei 2015 

 

LEVERINGSKOSTEN worden automatisch verrekend, 

UITGEZONDERD leveringen Door Eigen Transport, zie 2.3 

 

1. LEVERINGSTERMIJNEN 

Wij doen ons uiterste best de leveringstermijnen zo kort mogelijk te houden. 

           Op voorraad: Deze artikelen hebben wij steeds voldoende op voorraad. 

                                      Deze artikelen kunnen onmiddellijk worden verzonden**. 

         Op voorraad 1 week na bestelling: 

                               Indien U bestelt voor zaterdag 18h, Vrijdag op voorraad. 

                      ** Pakketten worden meteen verzonden als de volledige bestelling op voorraad is. 

2. VERZENDMETHODEN 

2.1. Afhalingen 

U kan Uw bestelling steeds zelf afhalen in de winkel tijdens de openingsuren, of na het maken van 

een afspraak. 

Als U voor deze optie kiest, brengen wij U op de hoogte wanneer Uw bestelling volledig voorradig is.  

2.2. Pakket verzendingen. 

We werken met de pakket dienst van B-Post 

Voordelen:  

• U bent verzekerd tot 500,00 € in geval van verlies of schade voor de waarde van uw 

pakketten . 

• Bent U niet thuis wanneer de postbode langskomt, dan kan U kosteloos een tweede 

aanbieding vragen of het pakket binnen de 14 dagen in het postkantoor of PostPunt afhalen. 

• U krijgt bij de eerste aanbieding een nota in je postbus met de nodige gegevens. U hoeft dus 

geen verlof aan te vragen, of bij mooi weer thuis te blijven om Uw pakket te kunnen 

ontvangen. 

• Uw pakket wordt de eerste werkdag na verzending door de postbode bij de geadresseerde 

aangeboden. (Nederland 2-4 werkdagen)    

 

 



Prijzen pakketpost: (Kostprijs wordt standaard verrekend bij het afrekenen) 

BELGIE                                                                           NEDERLAND 

• Bestelling tot € 100  onder de 2 Kg : € 5.00                         Steeds € 16.40 tot 10kg 

• Bestellingen tot € 100,00 van 2 tot 10 kg : € 6,00 

• Bestellingen tot € 100,00 van 10 tot 30 kg : € 10,50 

• Bestellingen vanaf € 100 : GRATIS               

 

OPMERKING: Aquaria, Grind en lampen en vissen worden niet verzonden per postpakket, zie 2.3 

2.3.Leveringen Aquaria en Meubels : Steeds geleverd door ons eigen transport. 

Levering tot voordeur, voor zware objecten voorziet U zelf genoeg dragers. 

Wij nemen zelf contact met U op om een tijdstip van levering overeen te komen. 

BELANGRIJK: In de webwinkel wordt GEEN transportkost verrekend, indien Uw bestelling door ons 

zelf wordt geleverd.  De transportkosten worden CONTANT betaald bij 

levering.                                                     

Berekening Transportkosten: 30 €+ 0,5 € per afgelegde km, enkele afstand, vertrekkende vanuit Gent 

tot leveringsadres. Afstand berekend door GPS TOMTOM snelste 

route.                                                                  

Voorbeelden:  

• enkele afstand=30km;  30€+ (30km*0.5€)= 45€ Leveringskost. 

• enkele afstand=50km;  30€+ (50km*0.5€)= 55€ Leveringskost 

• enkele afstand=100km;  30€+ (100km*0.5€)=  80€ Leveringskost 

 

 

De Skalaar 

Pantserschipstraat 17, B 9000 Gent 


