
Leverings- en Betaalvoorwaarden BeNeLux

Uittreksel uit onze Leverings- en 
betaalvoorwaarden
(www.diederichs.com/agb)
Levering
Dagexpress (dagdistributie service):
Aanlevering normaal gesproken binnen 24 uur , mits voor 
15:00 uur besteld,
Na 15:00 uur besteld is  levering binnen 48 uur
Nachtexpress: Aanlevering dezelfde nacht, mits voor 
15:00 uur besteld.
Na 15:00 uur besteld is aanlevering daaropvolgende 
nacht ( nooit overdag)

Voor uw eerste bestelling benodigen wij:
//// automatische incasso of 
     vooruitbetaling via Paypal of overboeking
/// Bij nachtaanlevering: een depot overeenkomst
/// Bestelling
/// Kvk Uittreksel

Openingstijden
Maandag-Donderdag 8.00-18.15 Uur, Vrijdag 8.00-
17.00 Uur, Zaterdag 9.00-12.30 Uur 

Palletverzending 
Bij verzending per pallet berekenen wij 9,90 Eur ver-
pakkingstoeslag

Prijzen
Onze prijzen zijn netto en exclusief BTW Prijswijzigingen 
voorbehouden en onder  www.diederichs.com met toe-
gangscode in te zien. 
Vraag uw persoonlijk wachtwoord aan

Betaling 
/// automatisch afboeking (B2B) 
/// vooruitbetaling via Paypal of overboeking

Plaats van uitvoering voor levering en betaling is 
48455 Bad Bentheim. Rechtbank 48529 Nordhorn

Klachten kunnen alleen direct na levering geaccepteerd worden. 
Beschadigde nachtzendingen dienen op de dag van levering vòòr 
11:30 Uur telefonisch aangemeld te worden
Klachten op Dagexpress leveringen graag direkt aanmelden. Bij 
ontvangst controleren op eventuele beschadigingen en deze door 
de chauffeur op de vrachtbrief  laten vermelden. De in onze kata-
logus getoonde afbeeldingen   en technische gegevens zijn op 
basis van de status per 01.01.2022 en dienen alleen  ter verdui-
delijking. Wijzigingen voorbehouden.

Telefon   +49(0)5922 7799-0
Fax         +49(0)5922 7799-35
E-Mail     karosserieteile@diederichs.com

Doorkiesnummers en aanspreekpartners vindt u op onze 
website: https://diederichs.com/kontakt/

DELIVERY: Daily shipment transporting companies. articles will be send out with fast logistics, 
please ask our sales stuff for shipment prices to your country.
The following documents are required for your initial order Order form (see page eight in this catalogue)Business registration VAT no. 
(in order to receive the articles without taxes)
WORKING HOURS: 
Monday – Thursday 8 am – 6.15 pm, Friday 8 am – 5 pm, Saturday 9 am – 12.30 pm
PRICES: Our prices are net, excluding tax. This offer is subject to price alteration 
– changes are published under www.diederichs.com. Please ask for your personal login data for our web presence.
Place of performance for payment and delivery is 48455 Bad Bentheim. Place of venue is 48529 Nordhorn.

Versie 01.02.2022

DIEDERICHS
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    plus maut en logistiek tarief 3,90 EUR

*  Het francobedrag geldt niet voor verzending met GLS.      
    Verzending per GLS is € 11,90 per pakket.

Vrachtkosten pakketzending

Vrachtkosten palletzending op aanvraag

Vracht
Vracht-
kosten 

vrij vanaf 
GLS *
0,1-31kg

Nederland 17,90 € 350,00 € 11,90 €

Belgie 26,90 € 450,00 € 11,90 €

Luxemburg 29,90 € 450,00 € 11,90 €


