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jouw levering

Koop je je meubelen bij  

Overstock Home,  

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 

leveringsmogelijkheden.



Om een vlotte levering bij je thuis te garanderen hebben we ook  
enkele modaliteiten opgesomd. Houd er rekening mee wanneer je een 
bestelling plaatst bij Overstock Home.*

Leveringsmoment
Vooraf kies je, in samenspraak met onze 

verkoopsadviseur, een leveringsdatum. Op 

basis van die leveringsdatum plannen wij 

onze levering in. Merk je achteraf dat deze 

datum toch niet past? Geen probleem, 

tot twee weken voor de afgesproken 

leveringsdatum is het steeds mogelijk om 

die nog aan te passen. Wijzig online via 

overstockhome.be/klantenservice je datum 

bij ‘Mijn bestellingen’ of bel de winkel waar 

je je aankoop hebt gedaan even op. 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 wijzigbaar. 

In geval van vertragingen word je hiervan de 

dag zelf nog op de hoogte gesteld.

Als je de goederen op de afgesproken 

leveringsdatum 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 overstockhome.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 20 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 leveringsservice die je 

kiest worden de meubelen aan de eerste 

drempel of op een vrije en toegankelijke 

locatie binnen geplaatst op het gelijkvloers 

of verdiep. Voorzie zelf een goederenlift 

wanneer er geen binnenlift 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 via 

het daarvoor bestemde formulier op onze 

website: overstockhome.be/klantenservice. 

Op het formulier kan je een gedetailleerde 

omschrijving van de vastgestelde schade 

geven en kan je foto’s toevoegen. Onze 

Customer Care zorgt daarna voor een snelle 

afhandeling.

Kleinere artikelen sturen we in een pakket naar je op. Zo kunnen we deze sneller leveren. De pakketdienst 
komt met je pakket langs of laat een bericht achter met instructies wanneer je er niet was. Bij het invullen 
van een e-mailadres, bezorgen we een link waarop je de status van je bestelling kan volgen (Track&Trace). *De modaliteiten zijn niet van toepassing op de pakketlevering.

VIP VIP STANDAARD

Levering op het gelijkvloers of verdiep.(1) Levering op het gelijkvloers of verdiep.(1) Levering tot aan je voordeur op het gelijkvloers.(2)

Wij plaatsen alle meubelen waar jij het wil in je 
huis op een vrije locatie.

Wij plaatsen alle meubelen waar jij het wil in je 
huis op een vrije locatie.

Zo hoef je zelf niet te tillen en sleuren. Zo hoef je zelf niet te tillen en sleuren.

 Onze specialisten monteren je meubilair 
ter plaatse, volgens de regels van de kunst 
(exclusief muur- en plafondmontage).

Zonder montage van de meubelen. Zonder montage van de meubelen.

 Geen opruimwerk voor jou. Wij nemen de 
verpakking meteen mee.

We nemen de verpakking niet mee. We nemen de verpakking niet mee.

Leverings- en servicekosten: 
0 - € 1.500: € 75
€ 1.500 - € 3.000: € 150
€ 3.000 - € 5.000: € 200
> € 5.000: gratis

Leverings- en servicekosten: 
0 - € 1.500: € 40
€ 1.500 - € 3.000: € 80
€ 3.000 - € 5.000: € 120
> € 5.000: gratis

Leverings- en servicekosten:
0 - € 200: € 25
€ 200 - € 500: € 8  
€ 500 - € 1000: € 16
€ 1000 - € 1500: € 29  
> € 1500: gratis

(1) Levering op verdiep enkel indien toegankelijk met bestaande binnenlift of zelf te voorziene goederenlift waar alle goederen in passen en er vrije doorgang is, geen trappen.
(2) Geen trappen.
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