MAATWERK VOOR PROJECTINRICHTERS
HERSTOFFERING
AKOESTISCHE OPLOSSINGEN

VEELGESTELDE VRAGEN
1. Wat is de levertijd van mijn order?
De levertijd wordt altijd middels orderbevestiging aan u gemeld. Deze datum kunt u, zonder
tegenbericht aanhouden. Doorgaans hanteren wij per product onderstaande levertermijnen:
• Banken 			
6 weken
• Bezoekersstoelen
6 weken
• Poefen 			
4 weken
• Wanden 			
5 weken
• Bureaustoelen
3 weken
• Bezoekersstoelen
5 weken
• Herstofferen
4 weken
• Akoestieka 		
3 weken
• Fabricks 			
4 weken
• Kelso Focus		
8 -10 weken

2. Hoe laat wordt de order geleverd?
Met het Rofa ordernummer kunt u daags voor levering na 12 uur een tijdstip van leveren
opvragen via deze link.
Wij komen 1 x per week op een vaste dag, met een vaste chauffeur in uw postcodegebied,
dus u kunt de leveringen altijd vastleggen op één bepaalde dag. Alle leveringen geschieden
rechtstreeks vanuit ons magazijn, zonder overslag. Wij verkleinen hierdoor de kans op
beschadigingen aanzienlijk.
Tijdsleveringen zijn enkel op aanvraag en kunnen extra kosten met zich meebrengen.
Postcode
		
1000 – 2099 		
2100 – 2999 		
3000 – 3999 		
4000 – 4999 		
5000 – 5999 		
6000 – 6999 		
7000 – 7999 		
8000 – 8999 		
9000 – 9999 		

Afleverdag
Woensdag
Dinsdag
Dinsdag
Maandag
Maandag
Vrijdag Even weken Limburg/Donderdag Gelderland
Donderdag
Oneven weken vrijdag
Oneven weken vrijdag

De levering vindt plaats achter de 1e deur op locatie.
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3. Kan ik nog een wijziging in mijn order doorgeven?
Indien u een wijziging doorgeeft binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging is dit
geen probleem en kosteloos. Na deze 24 uur kunnen wijzigingen kosten en vertragingen met
zich meebrengen.

4. Ik wil een product van jullie aanbieden maar ik kan de juiste maatvoering niet
vinden in jullie prijslijst?
Staat de bovenliggende maat er wel bij? Neem dan de prijs voor deze maatvoering.
Staat er geen maat bij die in de buurt ligt van de gewenste maatvoering? Stuur dan een mail
met daarin de gevraagde maat en bijbehorende stofgroep en wij rekenen dit graag voor u uit.

5. In welke stofgroep valt de stof van mijn keuze?
In onze prijslijst kunt u een uitgebreid stoffenassortiment terugvinden met de stofgroep
waarin de gewenste stof valt (pagina 8-11).
Staat uw stof er niet bij, mail dan naar info@rofa.nl

6. Kan ik zelf een leverdatum kiezen?
Onze transporteur zit op vaste dagen in vaste postcode gebieden. Indien hiervan afgeweken
wordt brengt dit extra kosten met zich mee. Houdt er rekening mee dat leverdata op een
adres buiten het vaste postcode gebied enkel op aanvraag kan en wordt als een aparte rit
geboekt. Transportkosten zullen worden doorberekend.
Indien u zelf transport regelt zal de order klaar staan voor pick up op de afgesproken
leverdag. Een andere leverdag kan altijd in overleg bekeken worden.

7. Tussen welke tijdstippen kan ik goederen zelf ophalen?
Ons magazijn is elke dag geopend. Indien u in net buiten de onderstaande tijden komt, kan
het zijn dat u even moet wachten.
Openingstijden Expeditie: 8.00 uur – 16.30 uur.

8. Showroom en proeforders
Wenst u een proefmodel te bestellen voor uw showroom, dan krijgt u 10% korting hierop.

