SPELREGELS:
GEWOONGERS SAMPLE SALE
ALGEMENE SPELREGELS:
* In de sample sale worden uitsluitend enkele glaspanelen, opdek-, taats-, en schuifdeuren
aangeboden.
* Het product dat je koopt binnen de sample sale is niet nieuw. Ondanks dat we onze deuren en
panelen volgens de NEN-normen controleren, kunnen er gebruikssporen op zitten. Daarom worden
de deuren met korting aangeboden. Bij iedere deur staat vermeld waar je rekening mee moet houden.
Staat er niets in de omschrijving? Dan kun je ervan uitgaan dat de deur geen zichtbare
gebruikssporen heeft.
* De deuren worden niet ingemeten en gemonteerd door GewoonGers. Deze extra diensten zijn ook
niet mogelijk tegen extra betaling.
* De deuren worden aan huis geleverd. De deur wordt tot over de eerste drempel van het opgegeven
adres geleverd. In het geval van een portiekwoning is dit de portiekdeur. De levering van jouw
bestelling dient uiterlijk binnen 2 maanden na betalen te geschieden.
* Reserveren van één (of meerdere) deur(en) is mogelijk door een (aan)betaling te doen.
Het eventuele restant betaal je direct bij levering (iDeal)
* Het aanpassen van de maatvoering of draairichting van de sample sale deuren is niet mogelijk.
* In verband met de huidige maatregelen is het niet mogelijk om de deuren in onze showroom te
bekijken.
* Het leveren van de bestelde deur wordt gepland volgens ons geautomatiseerde systeem.
Jij kiest de datum, wij sturen je 2 dagen van tevoren een tijdsindicatie.
* Bij annuleren van de order vóór transport, wordt het volledige bedrag teruggestort. Bij annulering
tijdens de levering (wanneer GewoonGers onderweg is of bij jou op locatie is) wordt een bedrag gelijk
aan 10% van de orderwaarde in rekening gebracht.
* Sample sale deuren kunnen ná de levering niet geretourneerd worden. Bekijk onze inmeetinstructies
dus goed. Neem bij vragen (telefonisch) contact met ons op.

AANVANG ONLINE SAMPLE SALE: MA. 6-12-2021 - 13.00 UUR
Allereerst is het belangrijk om vooraf jouw eigen deur in te meten. Alleen zo weet je of de
aangeboden deuren op de website geschikt zijn voor jouw woning. Vanaf bovengenoemde datum
zullen alle sale-modellen op de website worden getoond en kun je jouw deur uitzoeken.

HOE GAAT HET INMETEN?
Opdekdeuren: Het inmeten van een deur in een bestaand kozijn hebben wij voor je uitgelegd in een
video. Bekijk de video voor opdekdeuren op www.gewoongers.nl/sample-sale/. Let op: Er zullen ook
opdekdeuren met handgreep worden aangeboden. Deze deuren werken met een magneetsluiting en
zijn uitsluitend geschikt voor metalen kozijnen.
Taatsdeuren en schuifdeuren: Creëer een deuropening die overeenkomt met de aangegeven
sponningsmaten op de productpagina. Bekijk de video om de taatsdeur in te meten op
www.gewoongers.nl/sample-sale/. Houd voor de schuifdeur in de gaten dat de deuren uitsluitend aan
een massieve wand of bouwkundig plafond kunnen worden bevestigd in verband met het gewicht van
de deuren.
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SPELREGELS:
GEWOONGERS SAMPLE SALE
WIL JE BESTELLEN? WEES DAN SNEL!
Uit ervaring weten wij dat de deuren vanuit een sample sale erg snel verkocht worden. Twijfel daarom
niet te lang over jouw gewenste deur, want van iedere deur is er maar één exemplaar beschikbaar!

HOE WERKT HET BESTELLEN?
Het bestellen van jouw deur kan uitsluitend online. Kies de deur die aansluit op jouw wensen en
afmetingen en plaats hem in je winkelmand. Je wordt doorverwezen naar onze bestelomgeving.
Vul hier je gegevens in en doe de (aan)betaling. Er verschijnt direct een kalender in beeld om de
datum van levering te kunnen plannen. GewoonGers stuurt jou 2 dagen voor levering (rond de klok
van 18.00 uur) een tijdsindicatie door wanneer je de chauffeur kunt verwachten.
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