
     

 

Bezorginformatieformulier 

      

Koopovereenkomst 

 

'Tips voor een plezierige en vlotte bezorging!'     
 

 
Hartelijk dank voor uw aankoop bij Kok Wooncenter. Het is uw en onze bedoeling dat u 

jarenlang plezier zult hebben van uw aankoop. Uiteraard is het dan belangrijk dat uw 

aankoop bij u afgeleverd kan worden. Vandaar dat wij u deze vragenlijst voorleggen zodat u 

zelf kunt nagaan of er mogelijk omstandigheden zijn die de aflevering kunnen belemmeren 

of zelfs verhinderen. Deze lijst helpt u om de omstandigheden te kunnen beoordelen. 

 

De toegankelijkheid van uw woning valt onder uw verantwoordelijkheid! 

 

U dient de afmeting van uw meubel en de toegang van uw woning zelf te meten, 

zodat u weet of uw nieuwe meubel naar binnen kan. Het zou jammer zijn als bij de 

aflevering zou blijken dat u uw aankoop niet kunt plaatsen op de locatie die u 

wenst. 

Mocht er twijfel zijn dan kunt u altijd met ons overleggen. 

 

Wij vragen u alle punten in deze lijst zorgvuldig door te nemen. Daarnaast vragen wij u 

vriendelijk de lijst gratis per post of per mail aan ons te retourneren. 

 

1.  Afleveradres 
Naam  
Adres   

Postcode  

Woonplaats  

Tel.prive  

Mobiel tel.nummer  

Emailadres  
 

2.  Woning 
Begane grond  Verdieping.....  Rechte trap       Draaitrap 
 Let op: is uw trap breed genoeg! 
 

3.  Woonlaag/Appartement 
Welke etage....................                                                        Lift  ja  nee 
Afmetingen van de lift diepte …................. breedte …............... hoogte................ 
 

Aflevering met ladderlift of kraan 
Is er sprake van bijzondere omstandigheden die het gebruik van een ladderlift of kraan 

noodzakelijk maken?  ja     nee 

Deze kosten worden op basis van nacalculatie aan u doorberekend. 
 

 
 
 



 
 

4.  Parkeren 
Voor de deur Ja Nee  
Loopafstand van parkeerplaats naar uw woning ca. ….... meter 
Ontheffing laden / 

lossen nodig?   

Ja, informatie via  Nee 

 

5. Toegankelijkheid woning 
Hoe toegankelijk is de woning? 
Geven de deuren voldoen toegang (zowel de breedte als de hoogte)?         

 Ja          Nee 
Zijn er voorwerpen die de doorgang belemmeren, zoals bv uitgebouwde meterkast of 

vast gemonteerde garderobe etc.                                                                                                    

Ja          Nee 
 

6.  Installeren van TV Audio of andere elektrische apparaten behoren niet tot onze 

werkzaamheden, tenzij dit besproken is bij de verkoop en duidelijk vermeld is op de 

verkoopovereenkomst. 
 

7.  De levertijd 
De opgegeven levertijd is een verwachte levertijd. Wanneer wij de goederen daadwerkelijk 

binnen hebben is uw order uitlevergereed. Houdt u er rekening mee dat het  inplannen van uw 

order voor de levering aan u op zijn minst een week bedraagt en in drukke perioden kan 

uitlopen tot 2 a 3 weken. 
8. Hoe kunt u betalen 

1. Per pin betaling 
U betaalt per pin . U hoeft geen contant geld in huis te halen.  

2. Contant 
       U betaalt contant in valuta bij de aflevering aan onze bezorgers.  

3. Vooraf 
U maakt het gehele bedrag, of een gedeelte daarvan, minimaal 7 dagen voor levering 

over op onze bankrekening onder vermelding van uw ordernummer. Wanneer u echter 

een gedeelte vooraf betaald, dan betaalt u het restant aan onze bezorgers bij de 

aflevering. 
 

 

Datum: …........................  

 

Handtekening...................... 

 

 

Dit formulier graag binnen 3 dagen na aankoop retour sturen. 

 

Bedankt voor uw medewerking! 

Namens de planning en bezorging van Kok Wooncenter 

 

Mailadres: order@kokwooncenter.nl 

 

Postadres: (kan in enveloppe zonder postzegel verstuurd worden) 

 

Kok Wooncenter Logistiek 

Antwoordnummer 6003 

3828 ZV Hoogland 

mailto:order@kokwooncenter.nl

