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Neem bij vragen contact op met onze vloerverwarming-specialisten! 
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Toelichting op verzendkosten 

 
Bestellingen met een totaalwaarde vanaf € 250,00 worden door ons gratis verstuurd en daarnaast zijn er een aantal 
artikelen die altijd gratis door ons verstuurd worden (dit wordt aangegeven bij de productinformatie van het artikel). 
 
Indien de totaalwaarde van uw bestelling onder de € 250,00 ligt dan kunt u hieronder een overzicht van onze verzendkosten 
terugvinden. Deze verzendkosten zijn inclusief 21% BTW en verschillen per artikel; hoe groter of zwaarder het artikel is, hoe 
hoger de verzendkosten ervan zijn.  
 
Het tarief dat Vloerverwarming-Direct voor uw zending in rekening brengt, wordt bepaald op basis van het gewicht óf het 
volume van uw zending. De hoogste van deze twee waarden is bepalend voor het tarief.  
Het volume van de zending wordt aan de hand van een zogenaamde volumesleutel omgerekend tot een volumegewicht. 
 
De berekening is als volgt; (L cm x B cm x H cm) : 4.000 
 
 

Overzicht verzendkosten 

 
 

Verzendtype 
 

Bezorgdienst 
Levertijd en afleveringskosten 

 
Gemiddelde aflevertijd 

(m.u.v. nationale feestdagen) 
Porto- en 

vervoerskosten 
Verpakkings- 

kosten 
     
Levering klein pakket     
     

(volume)gewicht tot en met 2 kg DHL / Post.nl 
Volgende werkdag of zaterdag 
(bij bestelling vóór 15.30 uur) 

€ 5,00 € 0,00 

     
Levering middelgroot pakket     
     
(volume)gewicht vanaf 2 kg en 
maximaal 20 kg 

DHL / SelektVracht 
Volgende werkdag of zaterdag 
(bij bestelling vóór 15.30 uur) 

€ 7,50 € 0,00 

     
Levering groot pakket     
     
(volume)gewicht vanaf 20 kg en 
maximaal 125 kg 

DHL / SelektVracht 
Volgende werkdag 

(bij bestelling vóór 15.30 uur) 
vanaf € 15,00 € 0,00 

     
Levering pallet(s)     
     
(volume)gewicht vanaf 125 kg en 
maximaal 500 kg per pallet 

DHL / DSV 
Volgende werkdag 

(bij bestelling vóór 15.30 uur) 
vanaf € 22,50 € 0,00 

     
Toeslagen      
     

Expresse-levering vóór 11:00 uur DHL 
Volgende werkdag 

(bij bestelling vóór 15.30 uur) 
vanaf € 5,00 € 0,00 

     

Levering onder rembours* DHL 
Volgende werkdag 

(bij bestelling vóór 15.30 uur) 
vanaf € 7,00. € 0,00 

     

     

*) Voor leveringen onder rembours geldt een administratietoeslag van 1% over de orderwaarde met een minimum van € 7,00. 
Bij ontvangst kan alleen contant en gepast worden betaald aan de bezorger tot een maximum bedrag van € 1.500,00 (incl. BTW). 
Expresse-levering vóór 11:00 uur is bij rembourszendingen niet mogelijk. 

 
 

Betalingsmethoden en bijbehorende transactiekosten 

 
Met uitzondering van leveringen onder rembours brengt Vloerverwarming-Direct geen transactiekosten in rekening. 
Wanneer u betaalt via bankoverschrijving of vanuit een bouwdepot, dan zal uw bestelling door ons worden  
verstuurd op het moment dat uw betaling door ons is ontvangen en verwerkt. Afhankelijk van uw bank of 
hypotheekverstrekker duurt dit 2 tot 5 werkdagen.  
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