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jouw levering

Koop je je meubelen bij  

Overstock Garden,  

dan kies je voor een uitgekiend  

systeem van aanhuisleveringen.

We brengen je bestelling bij je thuis,  

gemakkelijker kan niet. Om jou  

als klant een zo goed mogelijke service  

te bieden, hebben we verschillende 

levermogelijkheden.



Om een vlotte levering bij je thuis te garanderen hebben we ook  
enkele modaliteiten opgesomd. Wanneer je een bestelling plaatst  
bij Overstock Garden, houd je hier best rekening mee.

Levermoment
Vooraf kies je, in samenspraak met onze 

verkoopsadviseur, een leverdatum. Op 

basis van die leverdatum plannen wij onze 

levering in. Merk je achteraf dat deze datum 

toch niet past? Geen probleem, tot twee 

weken voor de afgesproken leverdatum 

is het steeds mogelijk om die nog aan te 

passen. Bel de winkel even op of wijzig 

online je datum bij ‘Mijn bestellingen’. De 

levering zal ingepland worden vanaf dat wij 

het volledige bedrag van de betaling hebben 

ontvangen.

Ten laatste de dag vóór de levering ontvang 

je van ons een sms met het tijdsblok 

waarbinnen je je levering kan verwachten. 

Indien je geen GSM-nummer hebt 

opgegeven, bellen wij je op om het tijdsblok 

door te geven. Dit tijdsblok is niet meer 

wijzigbaar. In geval van vertragingen word 

je hiervan de dag zelf nog op de hoogte 

gesteld.

Als je de goederen op de afgesproken 

leverdatum toch niet in ontvangst kan 

nemen, zal er een tweede keer moeten 

geleverd worden. Hiervoor wordt een 

herleverkost van € 75 aangerekend en moet 

er een nieuwe afspraak gemaakt worden in 

de winkel. Bekijk de winkelgegevens online 

via www.overstockgarden.be/nl/winkels.

Levering
Alle artikelen worden met een vrachtwagen 

geleverd, om een veilig transport te 

garanderen. Daarom vragen we je 

om op voorhand minstens 15 meter 

parkeerruimte te voorzien. Bij de politie en 

gemeente kunnen hiervoor de benodigde 

verkeersborden worden bekomen. Ga ook 

even na of er op de dag van de levering 

geen evenementen of werken gepland zijn 

in de straat.

Afhankelijk van de leverservice die je kiest 

worden de meubelen aan de eerste drempel 

of op een vrije en toegankelijke locatie 

binnen of in de tuin geplaatst. Voorzie zelf 

een lift wanneer er binnen geen aanwezig 

is en zorg er voor dat alle doorgangen hoog 

en breed genoeg zijn om de meubelen te 

verplaatsen.

Controle
Controleer bij de levering of er zichtbare 

schade aan verpakkingen is. Vermeld 

zichtbare schade op de leverbon. Mocht 

je later bij het uitpakken van de meubelen 

schade vaststellen, dan meld je dit best 

via het daarvoor bestemde formulier op 

onze website: www.overstockgarden.be. 

Onder de rubriek “Klantenservice” vind je 

het formulier waar je een gedetailleerde 

omschrijving van de vastgestelde schade 

kan geven en waar je foto’s kan toevoegen. 

Onze Customer Care zorgt daarna voor een 

snelle afhandeling.

Prijs Locatie plaatsing goederen Montage Meenemen 
verpakking

Standaard

Standaard leveren wij je meubelen gratis 

vanaf € 250 bij je thuis, tot aan de eerste drempel 

van het gelijkvloers. Koop je voor minder dan € 250, 

maar wil je je bestelling toch thuis laten leveren? 

Met een toeslag van € 25 zorgen we ervoor dat ook 

die bestelling thuis geleverd wordt.

Levering gratis  

vanaf € 250 

 Eerste drempel gelijkvloers neen neen

VIP

Hoeven je meubelen niet gemonteerd te worden 

en wil je enkel dat alles op de juiste plek in je huis 

of tuin geplaatst wordt? Maak dan zeker gebruik 

van onze VIP Basic leverservice. We plaatsen alles 

meteen op de juiste plaats, zodat je zelf de levering 

niet meer hoeft te verplaatsen.

Levering gratis  

vanaf € 250 

Servicekost:  

1,5% van de waarde van  

de geleverde goederen  

met een minimumbedrag  

van € 15.

Vrije locatie op het gelijkvloers 

of verdiep (toegankelijk met 

bestaande binnenlift of zelf te 

voorziene goederenlift waar alle 

goederen in passen en er vrije 

doorgang is, geen trappen)

 neen  neen

VIP

Met onze VIP Plus leverservice garanderen we de 

meest comfortabele aanhuislevering. We brengen 

je bestelling niet enkel tot bij je thuis, we plaatsen 

ze ook precies waar jij wil en monteren ze ter 

plaatse. We nemen alle verpakkingen mee, zo hoef 

je zelf niets meer te doen en kan je meteen van je 

meubelen genieten.

Levering gratis  

vanaf € 250 

Servicekost:  

6% van de waarde van  

de geleverde goederen  

met een minimumbedrag  

van € 30.

Vrije locatie op het gelijkvloers 

of verdiep (toegankelijk met 

bestaande binnenlift of zelf te 

voorziene goederenlift waar alle 

goederen in passen en er vrije 

doorgang is, geen trappen)

ja ja
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