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Een Bestelling Plaatsen
peliglass.eu/placing-an-order/

Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webshop of via email (mail@peliglass.eu)
of telefonisch. Op alle offertes en bestellingen zijn PELI Glass Algemene Voorwaarden
van toepassing. Vermeld bij de bestelling het artikelnummer (indien van toepassing),
naam van het product en hoeveelheid. Klanten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken
van een volledig en correct afleveradres met telefoonnummer. De levertijd is meestal
binnen 2-10 werkdagen na orderbevestiging. Bij langere levertijden wordt u zo spoedig
mogelijk ingelicht.

Transport / BTW

Transportkosten worden toegevoegd aan alle bestellingen, tenzij ze worden opgehaald in
Voorburg, NL. BTW zal worden toegevoegd aan de factuur, indien de opdrachtgever
gevestigd is in Europa; tenzij de opdrachtgever een geregistreerd bedrijf in Europa is
maar buiten Nederland.

Betaling

Bestellingen worden geaccepteerd bij vooruitbetaling. Uw betaling bevestigd uw
bestelling. Betaling kan worden gedaan via overschrijving of PayPal.

Gegevens nodig voor een bankoverschrijving:
 PELI Glass IBAN: NL23RABO0105240664

 Rabobank: 1052.40.664
SWIFT-code (BIC-code): RABONL2U

 Adres bank:
 Rabobank

 Croeselaan 18
 3521 CB Utrecht, Nederland

Loodprofiel

Loodprofiel is meestal verzonden vanuit PELI Glass in Voorburg, NL. De levertijd is
normaal gesproken binnen 2-5 dagen na orderbevestiging. Sommige bestellingen kunnen
direct worden verzonden van de fabrikant in het Verenigd Koninkrijk.

Verven

De kleuren in de brochures zijn alleen ter indicatie, individuele ervaring kan variëren. De
kleurweergave wordt mede beïnvloed door uw printer en beeldscherm.

Alle verven worden verzonden in poedervorm, tenzij anders vermeld. Deze producten
kunnen lood, cadmium of andere stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid bevatten.
Raadpleeg voor gebruik de veiligheidsbladen (MSDS) op onze website www.peliglass.eu,
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en maak gebruik van geschikte beschermingsmiddelen.
Speciale bestellingen (specifieke kleuren, verf gemalen in olie) zijn mogelijk, minimaal 3
kg per kleur.

Glas

Normaliter wordt glas direct verzonden vanuit de fabriek naar de klant. Verpakking,
vervoer en energie kosten worden toegevoegd aan de bestelling.

 Alle kisten met glas van Saint-Just hebben een “tilt watch”-indicator op de kopse kant, die
moet worden gecontroleerd bij ontvangst van het glas. Als er zichtbare schade aan de
kist(en), of als de tilt watch rood is op het moment van levering heeft de klant de
verplichting om schriftelijke opmerkingen te maken over op de leveringsdocumenten.

Consulting

Wij kunnen samen met u speciale projecten zoals openbare kunstwerken, slumping,
fusing uitvoeren / begeleiden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Reclames

Alle goederen worden zorgvuldig verpakt. Een paklijst vermeldt de inhoud van de
goederen. Reclames binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. Speciale
bestellingen kunnen niet worden teruggenomen.

Iedere verklaring van PELI Glass Products met betrekking tot het gebruik, de
eigenschappen of kwaliteiten van onze producten worden betrouwbaar geacht, maar het
eindresultaat wordt bepaald door hoe onze klanten de producten toepassen. De kleuren
in de brochures zijn alleen ter indicatie, individuele ervaring kan variëren. De
kleurweergave wordt mede beïnvloed door uw printer en beeldscherm.

https://www.peliglass.eu/contact/

