
WAT VERZORGT DEKKER HOUT

n Levering en plaatsing van de lijstwerkkast

n Een lijstwerkkast vakindeling 

n Schapkaartjes

n Een (kassa) scanvel

n Inruimen van lijstwerkrek

n Het opleveren van een schone vloer

WAT VERZORGT U?

n Volledige intakeorder

n Bepalen en aanwijzen van de locatie voor de 

lijstwerkkast

OVERIG

n Levertijd: In overleg

n Lengten: Te leveren en te berekenen op 

houtbondlengten, tenzij anders vermeld.

n Levering:  Franco (op auto) voor uw vestiging. Bij 

leveranties boven de € 750,- per levering wordt er geen 

vrachtbijdrage ad € 75,- in rekening gebracht. Wanneer 

er met “kooiaap” geleverd moet worden zullen wij € 

125,- additioneel in rekening brengen. Handelingskosten 

bedragen € 30,- voor onder franco orders

n Betaling en overige condities: Conform afspraak

n Voorwaarden: Op alle leveringen zijn onze algemene 

leverings- en verkoopvoorwaarden van de “VVNH” 

(Den Haag/Warmond) en/of de “NBvT”(Vianen) van 

toepassing.

1,5 METER LIJSTWERKKAST MET 9 MODULES

8 Standaardmodules:

1. Glaslatten

2. Half- en kwartrond

3. Rondom geschaafd 1

4. Rondom geschaafd 2

5. Hoeklatten

6. Koplatten

7. Luxe lijsten

8. Hoekafwerking- en afdeklijsten

Module 9 kiezen uit:
Keuze module:  Kunststof en aluminium profielen

Keuze module:  Aluminium profielen

AFMETINGEN

n Lengte:  290 cm

n Breedte:  150 cm

n Hoogte:  200 cm (incl. headbord 235 cm)

Bel of mail voor uw mogelijkheden 
T: +31 (0)88 1885 100 
E-mail: verkoop@dekkerhout.nl
www.dekkerhout.nl
    Koninklijke Dekker

LIJSTWERKKAST FSC®

1,5 m breed | 8 standaard modules | 1 module naar keuze
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n De inhoud aan artikelen van de modules is afgestemd 

op de omzet in deze productgroepen. Wij hebben op 

basis van onze ervaring en kennis van de markt een 

bewuste selectie gemaakt waarmee u gegarandeerde 

omzet behaalt.

n Alle artikelen in de lijstwerkkast worden geleverd met

 barcodesticker voorzien van een EAN-code die u 

eventueel kunt gebruiken in uw kassa systeem.


