Winteractie Vireoo Private: voorwaarden
Speciale aanbieding: Nu de Vireoo Private inclusief tafelblad naar keuze (ter
waarde van maximaal € 45,- inclusief BTW) voor slechts € 250,- inclusief BTW
(De Vireoo Private kost normaal € 295,- inclusief BTW zonder tafelblad)

Zo werkt het:
1. U kiest bij Goos Horeca groothandel (https://www.gooshoreca.nl/meubilair/terras-parasols817/terrasblad-841) een (Topalit) tafelblad naar keuze ter waarde van maximaal € 45,- inclusief BTW.
Het beoogde tafelblad dient wel een voorraadproduct te zijn.
2. U bestelt per e-mail (dus niet via de website) de Vireoo Private bij ons en geeft uw keuze m.b.t. het
tafelblad aan.
3. Deze leveren wij dan samen met de Vireoo Private aan u voor de actieprijs (€ 250,- inclusief BTW).
Daar komen (indien u niet komt afhalen) wel verzendkosten bij. Binnen Nederland bedragen die
€ 15,00. Voor de Waddeneilanden, Zeeland en België is er een toeslag van 50% op deze verzendkosten.
4. Wij sturen u per e-mail een factuur. Deze dient u te
betalen, alvorens wij tot verzending overgaan.
5. De Vireoo Private en het tafelblad worden los van
elkaar geleverd. U dient de Vireoo Private zelf in elkaar
te zetten (kinderlijk eenvoudig – net Ikea
) en het
tafelblad erop vast te schroeven.
6. Indien u wenst, kunnen wij voor u de Vireoo Private in elkaar zetten en het tafelblad erop schroeven.
U dient dan wel uw bestelling te komen afhalen in Apeldoorn. Wij vragen voor de montage een
bescheiden bedrag van € 25,00. Echter, u heeft uiteraard geen verzendkosten indien u komt afhalen.
Indien u deze service wenst, geef dit dan vooraf aan bij uw bestelling!!
7. In geval dat u een duurder tafelblad wenst, bijvoorbeeld een massief teakhouten blad, dan wordt
de meerprijs van dit blad (het bedrag boven de € 45,-) netto-netto bovenop het actiebedrag ad € 250,in rekening gebracht.
7. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt!
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