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Zo bestelt u uw eerste overkapping bij Verazon

1. Kies uw gewenste product in onze shop en 
 klik op bestellen.

2. Selecteer welke opties u wilt toevoegen aan 
 uw bestelling en klik daarna op “toevoegen 
 aan winkelwagen”.

3. Controleer uw bestelling en vul daarna uw
 gegevens in.

4. Kies de gewenste betaalmethode en klik 
 op ‘afrekenen’.

5. Nadat wij de betaling hebben ontvangen 
 zetten wij de order in gang.

6. Verazon zal zo spoedig mogelijk contact met
 u opnemen om de bestelling door te nemen.

7. Uw bestelling wordt geleverd op de afgesproken
 datum.
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Afhalen

- U kunt uw bestelling bij ons op komen halen in 
 Helmond. Ons magazijn is 7 dagen per week van 
 09:00 - 17:00 open voor afhaal.

- Bij het plaatsten van uw bestelling heeft u de 
 keuze om uw bestelling op te kunnen halen.

Zo snel mogelijk beginnen met de installatie van uw overkapping? 

Montagevoorwaarden

1. Wanneer u kiest voor “montage door Verazon”
 komen de monteurs op de afgesproken datum
 de overkapping bij u plaatsen.

2. Onze monteurs zijn meestal een halve dag bij
 u bezig met het plaatsen van de overkapping.
 Indien de monteurs meer tijd nodig dienen te
 hebben, vertrekken zij de dag van de montage
 eerder, waardoor ze er vroeg bij zullen zijn.

3. De locatie waar de producten geplaatst worden, 
 moeten vrij zijn van obstakels, zodat ze ongehinderd
 hun werk kunnen verrichten.

4. U dient de fundering zelf te verzorgen. Verazon is
 hier niet verantwoordelijk voor.

5. Wanneer de monteurs materialen uit uw terras 
 moeten verplaatsen, leggen zij deze niet terug. 
 Hetzelfde geldt voor het verplaatsen en/of 
 verwijderen van tegels en/of andere materialen.

6. De werkplek moet voorzien zijn van een stroompunt,
 zodat onze monteurs ongehinderd te werk kunnen 
 gaan.

7. Op de dag montage dient er iemand aanwezig
 te zijn om aan te geven waar de overkapping 
 dient te komen.

8. Indien Verazon de bestelling niet op de afgesproken
 montagedatum kan monteren, wordt dit direct
 naar uw toe gecommuniceerd. Verazon zal daarna
 een nieuwe montagedatum met u afspreken.

Leveringsvoorwaarden

1. Nadat u uw bestelling bij ons heeft geplaatst
 neemt Verazon contact met u op om samen
 met u een datum voor levering in te plannen.

2. Uw bestelling wordt tussen 08:00 - 17:00 bij het
 aangegeven adres afgeleverd. 24 uur voor levering
 kunt u telefonisch de details van uw levering 
 navragen.

3. De dag van de levering zullen onze bezorgers
 een uur van te voren contact met u opnemen
 om te laten weten dat ze onderweg zijn. Let er
 dus goed op dat u uw gegevens goed achterlaat
 bij het plaatsen van uw bestelling.

4. De levering vindt tot de deur plaats, tenzij anders
 besproken.

5. Wij leveren in de volgende gebieden: Nederland 
 (uitgezonderd de Waddeneilanden), Belgie en 
 een deel van Duitsland. 

6. Bij levering van uw bestelling is het van belang 
 dat er een bevoegd persoon aanwezig, die de 
 leverbon tekent. 

*   Dit geldt niet voor producten die op maat 
     zijn besteld.

7. Controleer bij ontvangst van uw bestelling of 
 er defecten zijn. Indien u een defect onderdeel 
 vindt, monteer deze dan niet en neem zo spoedig 
 mogelijk contact met Verazon op. Indien u toch 
 besluit om het onderdeel te monteren, terwijl het 
 defect is, zijn wij niet verantwoordelijk en kunt u 
 het product niet inruilen.

8. U heeft het recht om het product bij ons binnen 14 
 dagen na ontvangst te herroepen of retourneren. 
 Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, 
 dient u het formulier op onze website in te vullen 
 en op te sturen. *

 Indien u besluit om het product terug te sturen, 
 dient u dit direct te doen. U kunt het terugsturen, 
 afleveren of op laten halen door een van onze 
 bezorgers (extra transportkosten).

9. Bij sneeuw of vorst dient u de inrit ijs- en sneeuwvrij
 te maken voor de veiligheid van onze bezorgers. 

- Verazon neemt contact met u op om een 
 afhaalmoment met u af te spreken.

- Wij raden altijd aan dat u met zijn tweeen komt. 
   


