
Uw voordeel: Logistiekservice op maat

Voorwaarden voor C+P-dealers in NEDERLAND, BELGIË en LUXEMBURG

(niet van toepassing op eilanden en afleverlocaties die voor privéverkeer ontoegankelijk of onbereikbaar zijn)

In veel regio's kunnen wij met ons eigen wagenpark zonder overslag direct op de gewenste losplaats afleveren. In dergelijke gevallen hebben wij in

de regel dan ook geen verpakking nodig. Indien een verpakking wel gewenst of noodzakelijk is, bieden wij o.a. de volgende goedkope alternatieven:

(prijs per kast): rekfolie + randbescherming: € 22,50 (bestelnr. 1009-ST-KS) 

rekfolie + randbescherming op wegwerppallet: € 35,00 (bestelnr. 1009-ST-KS-EWP)

STANDAARD diensten Definitie van de dienst Omvang Prijs € Belangrijke voorwaarden

Standaard-

leveringsvoorwaarden

(van toepassing wanneer niet 

anders in de order is vermeld)

GRATIS AAN HUIS BEGANE 

GROND drempelvrij

Aanrijden (in de regel met 

vrachtwagen met hefplatform), 

afladen en transporteren tot 

aan de eerste afsluitbare deur 

op de begane grond, mits 

drempelvrij. 

slechts € 58,- per losplaats - 

onafhankelijk van de 

orderomvang

Losplaats met grote 

vrachtwagen

(bv. oplegger, 18 m)

via normale route bereikbaar. 

Parkeermogelijkheid in 

de directe omgeving.

Standaard afleverdatum

(van toepassing wanneer niet 

anders is overeengekomen)

Verwachte leverweek

Verwachte levering binnen een 

kalenderweek (kw) - zo nodig 

met aankondiging om 

bereikbaarheid te garanderen

zonder meerprijs

Opgave van exact afleveradres 

(incl. deel van het gebouw of 

afdeling) onder opgave van 

- telefoonnummer,

- e-mailadres en

- contactpersoon

bij de ontvanger

AANVULLENDE diensten Definitie van de dienst Omvang Prijs € Belangrijke voorwaarden

B1: Drempelvrije levering 

Vrij op gebruiksplek

- drempelvrije transportroute

- voor producten tot 99 kg 

Aflevering in drempelvrije 

bedrijfsruimte

(drempelvrije locaties zijn 

locaties die voor een 

rolstoelgebruiker zonder 

externe hulp bereikbaar zijn)

Transport binnen het gebouw 

via normale route tot de 

gebruiksplek. Zonder opstellen 

of monteren.

€ 49,- vast tarief

per stuk 

(bestelnr. 1003-B1A)

Productgewicht tot 99 kg. 

Liften met voldoende 

hefcapaciteit en afmetingen (!) 

en alle deuren, gangen, 

plafondhoogtes en routes ruim 

en veilig genoeg voor de 

bestelde producten

B2: Drempelvrije levering 

Vrij op gebruiksplek

- drempelvrije transportroute

- voor producten vanaf 100 

kg 

zie boven zie boven

€ 69,- vast tarief

per stuk 

(bestelnr. 1003-B2A)

Liften met voldoende 

hefcapaciteit en afmetingen (!) 

en alle deuren, gangen, 

plafondhoogtes en routes ruim 

en veilig genoeg voor de 

bestelde producten

T1: Levering gratis op 

gebruiksplek met 

traptransport

- voor producten tot 99 kg 

Aflevering in bedrijfsruimte 

incl. transport over trap(pen)

Transport binnen het gebouw 

via normale route over 

trap(pen) tot de gebruiksplek. 

Zonder opstellen of monteren.

op aanvraag

Productgewicht tot 99 kg. 

Trappen en bordessen 

voldoende groot voor de 

bestelde producten (incl. 

hanteringsruimte), anders zoals 

B1/B2. Let op: Geen 

wenteltrappen of 

marmeren/houten trappen! 

T2: Traptransport 

voor productgewicht vanaf 

100 kg 

Aflevering van zware producten 

in bedrijfsruimte incl. transport 

over trap(pen)

zie boven op aanvraag

Voor dit aanbod hebben wij een 

beschrijving van de 

transportroute nodig: 

www.cp.de/twb

Montage

Aflevering gratis op 

gebruiksplek, inclusief opstellen 

en monteren van de geleverde 

producten op de gebruiksplek

Montage voor overname, 

afhankelijk van de bestelling 

tevens inclusief demontage van 

bestaande kasten, 

wandbevestiging, 

transportwegbeveiliging, etc.

op aanvraag

Voor dit aanbod hebben wij een 

beschrijving van de 

transportroute nodig: 

www.cp.de/twb

Grote projecten alleen na 

bezichtiging.

Type afspraak

Vaste leverweek

Bindende levering binnen een 

kalenderweek (kw)
bv. 'Levering kw 41 vast' zonder meerprijs Afspraak vereist!

Type afspraak

Levering van/tot

Bindende aflevering binnen een 

tijdvak van minimaal 3 dagen

bv. 'Levering van 01.12 tot 

03.12.'

Meerprijs € 49,- per 

losplaats - onafhankelijk van 

de orderomvang

Afspraak vereist!

Type afspraak

Levering op vaste dag

Bindende aflevering op een 

bepaalde dag tussen 08:00 en 

17:00u

bv. 'Levering op 01.12 tussen 

08:00 en 17:00u'

Meerprijs € 109,- per 

losplaats - onafhankelijk van 

de orderomvang

Afspraak vereist!

Alleen mogelijk op dinsdag t/m 

donderdag.

Extra afspraakservice

Aankondiging van levering

Aankondiging van de levering 

ca. 1-3 dagen voor de 

geplande leverdatum

Aankondiging in de regel via

e-mail (indien vereist ook 

telefonisch)

zonder meerprijs, naar wens

Opgave van 

- telefoonnummer,

- e-mailadres en

- contact persoon

bij de ontvanger
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Wijzigingen in orders en datums kunnen vanwege onze ordergebaseerde productie pas 3 dagen na de orderbevestiging in aanmerking worden genomen, 

mits dit uit productietechnisch opzicht nog mogelijk is. In de regel zal een gedeelte van de kosten in rekening worden gebracht, waarvan de hoogte afhankelijk is 

van de daadwerkelijk geleverde prestaties. Bestellingen uit de C+P voorraadbestanden kunnen vanwege de korte levertijd niet worden gewijzigd.

Bij alle afspraken moet rekening worden gehouden met de minimale levertijd vanaf de dag waarop de bestelling is afgerond.

Aan terugname van goederen zijn over het algemeen kosten verbonden. Wilt u wegens een verkeerde bestelling, een fout van de klant enz., goederen 

retourneren die reeds geleverd/vervaardigd zijn, dan onderzoeken wij deze mogelijkheid graag per geval. In het algemeen hebben zakelijke klanten volgens onze 

algemene voorwaarden en het burgerlijk wetboek echter geen recht op retourzending. Retourneringen op basis van coulance is uitsluitend mogelijk voor 

producten in standaardkleuren uit het C+P voorraadbestand.


