#samentegenCorona

Bestellen

Afhalen

Alle bestellingen voor afhaling dienen op
voorhand telefonisch of via e-mail doorgegeven
te worden. Bestellingen die geleverd mogen
worden kunnen worden ingegeven via onze
webshop, je vertegenwoordiger of filiaal.
Bestellingen voor 19u besteld, worden nog de
volgende dag geleverd (indien er een geplande
rit is)

Enkel afhalingen zijn mogelijk voor de
professionele installateur en door klanten met
een lopende rekening, of mits betaling vooraf
en het voorleggen van een betalingsbewijs. Er
zullen geen klanten in de filialen toegelaten
worden. Na bestelling spreken we met jou een
tijdstip af om je bestelling af te halen in het
filiaal. Je goederen worden klaargezet in een
aparte zone met het strikt respecteren van de
‘social distancing’ van 1,5m. Er wordt min. 10
min. tussen elke afhaling voorzien.

Openingsuren

Levering

Afhalingen zijn enkel op afspraak mogelijk.
Maandag - vrijdag: 8u00 - 16u00
Neem hiervoor contact op via mail of telefoon
via de algemene contactgegevens van het
filiaal.
Onze vestigingen in Diest en Grobbendonk zijn
gesloten tot 5 april. Ook al onze toonzalen zijn
gesloten tot en met 5 april. Dit betekent dat we
geen klanten meer kunnen ontvangen in onze
toonzalen, afspraken worden uitgesteld tot na 5
april.

Voor leveringen vragen we om duidelijk een
plaats af te spreken waar de goederen geleverd
mogen worden. Zo hoef je zelf niet aanwezig te
zijn en kan onze chauffeur zonder fysiek contact
de levering doen. Er moet ook niet afgetekend
worden. Onze chauffeur maakt om
veiligheidsredenen een foto van de levering.
Verder vragen we jou om bij contact met deze
levering telkens de handen te
wassen/ontsmetten.

Afrekenen

Wij zijn bereikbaar

Alle afhalingen en leveringen zullen gebeuren
op factuur. Cash betalingen of betalingen via
bancontact zijn even niet mogelijk.

Ons hoofdkantoor blijft bereikbaar via 089/62 03
20 of info@lambrechts.eu, alsook de
vertegenwoordigers en onze filialen. Hier vind je
een overzicht van onze contactgegevens per
filiaal.

