Verzendkostenbeleid 2019:
Bij Primex Textiles kunt u door de dag heen bestellingen plaatsen zonder dubbele verzendkosten te
betalen. De maximale verzendkosten zijn hierdoor slechts 9,95 euro.*
Order deadline voor levering volgende werkdag;
Maandag tm Donderdag:
Vrijdag

16:00 uur
15:00 uur

Tarieven webshop 2019;
Orderbedrag <25 euro

4,95 euro

Orderbedrag <250 euro

9,95 euro

Orderbedrag >250 euro

Vrachtvrij

Voor elke eerste order worden bovenstaande tarieven bepaald, voor orders die volgen zal
uiteindelijk het totaalbedrag van alle orders de verzendkosten bepalen. **
Voorbeeld:
1e order is een bedrag lager dan 25 euro, dus 4,95 euro verzendkosten
2e order is een bedrag waarmee het totaal van order 1 & 2 hoger is dan 25,- maar lager dan 250 euro.
Voor deze order wordt dan 5 euro in rekening gebracht, samen dus 9,95 euro.
3e order zal daardoor altijd zonder verzendkosten worden verwerkt. Wanneer het totaalbedrag door
order 3 uiteindelijk zelfs hoger wordt dan 250 euro, zullen de verzendkosten bij facturatie komen te
vervallen.

Afhalen
Wilt u vrachtkosten besparen of heeft u iets echt dringend nodig? U kunt uw bestelling ook zelf
afhalen in Wieringerwerf tussen 9.00 – 17.00 op werkdagen. Selecteer deze optie in de webshop en
vermeld eventueel de tijd bij opmerkingen, dan zorgen wij dat het klaar staat.

Zie pagina 2 voor meer tarieven, Express zendingen en backorders

*Tarief alleen voor webshop orders levering in Nederland, België, Duitsland
**Geldig per afleveradres in NL – BE - DE, (order)bedragen zijn exclusief btw en verzendkosten

Tarieven Express levering 2019;

Zaterdagleveringen brengen geen extra kosten met zich mee, alleen mogelijk in Nederland.
Express leveringen, alleen mogelijk in Nederland
o Express levering voor 12.00 uur = euro 12,50 per zending
o Express levering voor 11.00 uur = euro 22,50 per zending
o Express levering voor 09.30 uur = euro 45,00 per zending
 Let op; dit zijn extra kosten

Backorders;
Wanneer een order niet geheel voorradig is, kan er voor 3 verschillende opties worden gekozen;
1. Indien niet voorradig bij Primex maar wel extern, wachten op binnenkomst voorraad en
order compleet uitleveren
 kosten 0,00 euro
2. Indien niet voorradig bij Primex maar wel extern, afsturen wat voorradig is en restant als
backorder uitleveren
 kosten 4,95 euro
3. Indien niet voorradig bij Primex en ook niet extern, afsturen wat voorradig is en restant als
backorder uitleveren
 kosten 0,00 euro

Tarieven 2019 – e-mail/telefoon/fax;**
Orderbedrag <25 euro

4,95 euro

Orderbedrag <250 euro

9,95 euro

Orderbedrag tussen 250 - 500 euro

14,95 euro

Orderbedrag >500 euro

Vrachtvrij

*Tarief alleen voor webshop orders levering in Nederland, België, Duitsland
**Geldig per afleveradres in NL – BE - DE, (order)bedragen zijn exclusief btw en verzendkosten

