BESTEL JOUW THUISWERKPLEK
Duid aan wat voor jou van toepassing is.

Andy Black Edition

€ 345 (incl. BTW)
Zwart gestoffeerde zitting
Zwarte netweave rugleuning
Zithoogte verstelbaar
Zitdiepte verstelbaar
Bekken/lendensteun verstelbaar
2D armsteunen verstelbaar
Dynamisch zitten
Ik kies voor harde wielen voor zachte vloeren
zoals tapijt.
Ik kies voor zachte wielen voor harde vloeren
zoals tegels, linoleum en parket.

Homie

€ 765 (incl. BTW)

Massief eiken bureau
Handige witte lade
4-poots
Afmetingen: 120 x 60 cm

Bureautafel
160 x 80 cm
140 x 70 cm

€ 432 (incl. BTW)
€ 370 (incl. BTW)

Tafelbladen van 25 mm dik
melamine, kleur wit
Wit metalen onderstel
4-poots

Zit/sta bureau
140 x 80 cm
160 x 80 cm

€ 710 (incl. BTW)
€ 724 (incl. BTW)

Hoogte verstelbaar d.m.v. elektromotor
Hoogte verstelbaar van 70,5 tot 116,5 cm
Tafelbladen van 25 mm dik melamine, kleur wit
Wit metalen onderstel
T-poten met stelvoeten
Bediening met bedieningspaneel onder blad

Crate
A4 low - inclusief deksel
Ecologisch stapelen
Deze vilten kratten zijn dé
oplossing voor je persoonlijke
spullen bij een clean desk policy.

€ 91 (incl. BTW)

LEVERING
Ophaling door klant tussen 7u45-12u00
en 12u30-16u15 in ons magazijn.
(Adres: Diamantstraat 4, 2200 Herentals)
Levering aan huis, achter de 1e deur, op werkdagen
Naam:
Straatnaam:
Nummer:
Woonplaats:
Postcode:
Levertermijn: ± 4 werkweken
De Andy bureaustoel wordt gemonteerd geleverd.
De bureaus worden ongemonteerd geleverd.
Je bestelling wordt slecht éénmaal aangeboden op je thuisadres. Ben je op het ogenblik van de
levering niet thuis, zal je zelf een ophaling van je artikelen in onze magazijnen in Herentals
moeten plannen.

FACTURATIEGEGEVENS
Naam:
Straatnaam:
Woonplaats:
GSM nummer:

Nummer:
Postcode:
E-mailadres:

Zodra wij je bestelling hebben ontvangen, sturen wij zo snel mogelijk een orderbevestiging via
mail. Vergeet niet je klantennummer en ordernummer op te geven als betaalreferentie.
Wanneer wij de betaling ontvangen hebben, begint onze levertermijn te lopen.

Hoe geef ik mijn bestelling door?
Vul dit formulier in en mail het naar shana.dewinter@drisag.be
Heb je een vraag?
Contacteer Shana De Winter
014/286121
shana.dewinter@drisag.be

