Bezorgvoorwaarden.
Al uw winkel aankopen en bestellingen vanuit de winkel kunt u door de Praxis bezorgdienst – JKS
Sneltransport, snel en veilig tegen een afstand afhankelijke bezorgvergoeding, thuis laten bezorgen,
mits volledig afgerekend.

Door JKS sneltransport worden zowel grote pakketten en pallets bezorgd. Een bestelling of product is
een groot pakket als het langer dan 175cm en zwaarder weegt dan 31 kg. De voorwaarde van JKS
sneltransport zijn:
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JKS levert bestellingen vanuit de winkel op dinsdag t/m zaterdag van 09:00 tot 21:00uur.
JKS levert bestellingen online op maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 21:00.
Alle bezorgingen zijn tot aan de voordeur.
Je ontvangt de bezorgafspraak per e-mail.
Je kunt de bezorgafspraak uiterlijk één dag van te voren verzetten middels e-mail.
Palletzendingen worden geleverd TOT waar de palletwagens kunnen komen en worden niet
af gestapeld door de chauffeur.
Bij afleveringen mag de afstand tussen de vrachtauto en het afleveradres maximaal 15 meter
zijn.
Op het afleveradres dient minimaal 1 volwassen persoon aanwezig te zijn om de goederen in
ontvangst te nemen en indien nodig te helpen met uitladen. Bezorgers rijden alleen, zonder
bijrijder.
Bij aflevering dient een volwassen persoon te tekenen voor ontvangst nadat de goederen zijn
gecontroleerd op juistheid en beschadigingen. Als de geleverde product niet juist is of schade
heeft dient u dit ter plekke aan de chauffeur te verkondigen.
Klant dient de chauffeur te helpen met uitladen.
De pallet waar het op bezorgd wordt, is een weggooi pallet. Deze dient u zelf weg te gooien
na ontvangst.
Etage levering is mogelijk (m.u.v. pallets met laminaat, tegels, gipsplaten, steen, tuinaarde en
cement). Deze dient u apart door te geven aan de verkoopmedewerker. Deze levering valt
onder maatwerk. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.
Dit geldt voor bestellingen en aankopen vanuit de winkel en niet voor online bestellingen.
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