
INHUISFORMULIER 

INHUIZING EN MONTAGE  

Over inhuizen en/of montage worden voorafgaande aan de levering afspraken gemaakt. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Indien er geen 
afspraken over gemaakt zijn vind levering plaats achter de eerste deur *, tenzij anders vermeld bij het product. Voor meer informatie kun je 
altijd contact met ons opnemen via info@kantoormeubels.online of 0251-252288 

Formulier graag verder invullen op de volgende bladzijde. 
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EINDGEBRUIKER

Naam

Afleveradres

Postcode / plaats

Telefoon

AANWEZIG TIJDENS 
LEVERING

Contactpersoon

Afdeling

Telefoon

ORDERNUMMER

1. BETREFT EEN (aankruizen wat van toepassing is)

Bedrijfspand (verzamelgebouw) 

Kantoorpand

Woning

Appartement

Flat

2. LOSSEN (aankruizen en invullen wat van toepassing is)

Voorzijde gebouw

Achterzijde gebouw

Zijkant gebouw

Losmogelijkheid voor een trailer beschikbaar

Zijn er belemmeringen met betrekking tot het lossen? Bv. slagbomen, milieuzone, wettelijke beperkingen/bepalingen.  
Indien ja, graag toelichting: 

3. ENTREE (aankruizen en invullen wat van toepassing is)

Entree gelijkvloers

Entree met trap voor de deur. Aantal treden ca. ……………………………

Inhuizing over zand / grindpad

Vrachtwagen voor de deur mogelijk?  Ja / Nee

Wat is de afstand van de plaats waar de vrachtwagen mag staan tot de ingang? …………………………… meter



* Wat betekent ‘achter de eerste deur’? Dit betekent "Levering ongemonteerd en in de verpakking achter de eerste deur, op de begane grond." Als je bijvoorbeeld in een 
flat of een appartementencomplex woont zonder lift betekent dit dat jouw bestelling beneden bij de entree, achter de eerste deur, wordt afgeleverd (tenzij anders 
aangegeven bij het product of overeengekomen met L&N Kantoor- en projectinrichting of kantoormeubels.online). Je zult er in dit geval dan zelf voor moeten zorgen 
dat je bestelling op de gewenste plek terecht komt. Pallet leveringen zijn altijd op de begane grond. Pallets worden niet retour genomen. 

ALGEMENE INHUIS-VOORWAARDEN 

• De normale inhuissituatie gaat uit van; levering, inhuizing en montage gelijkvloers met een losmogelijkheid dicht bij entree. Bij levering op 
verdieping moeten wij kunnen beschikken over een lift, welke gedurende de volledige leveringsperiode aan onze montagedienst ter 
beschikking wordt gesteld (liftcapaciteit; minimaal 2 hoge roldeurkasten d.w.z. 2 X een kast van Breed 1.20 mtr x Hoog 1.90 mtr) 

• Indien er geen lift beschikbaar is en de producten via een buitenlift ingehuisd moeten worden, zullen de te maken kosten voor extra materiaal 
en werkzaamheden, na inventarisatie door onze monteurs, aan je worden doorberekend tegen kostprijs.     

• Indien bij aflevering de ruimte niet leeg is, of er zijn andere omstandigheden waardoor de inhuizing vertraagd wordt, zal er eerst door de 
monteur contact worden opgenomen met L&N Kantoor- en projectinrichting of kantoormeubels.online  Afhankelijk van de planning van de 
monteur en de extra werkzaamheden zal bepaald worden of de montage/inhuizing eventueel uitgesteld wordt. Bij uitstel en/of vertraging 
zullen de reiskosten en/of de manuren doorberekend worden. 

• Indien er sprake is van inhuizing en montage zal al het verpakkingsmateriaal door de monteur mee retour worden genomen. 
• Bij overmacht zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen. 

4.   INHUIZEN

Op welke verdieping moet er worden ingehuisd?  kelder  /  begane grond  /  etage : …………………………… nr(s)

Zijn de in te richten ruimtes GEHEEL LEEG en beschikbaar op de dag van inhuizing Ja / Nee

Is er een trap aanwezig? 
Kruis type trap aan A, B, C of D 

Ja / Nee

Trap is ruim genoeg voor transport. Ja / Nee

Indien de trap ruim genoeg is voor de transport graag de breedte van de trap invullen: …………………… cm breed

Is er voor het inhuizen een lift aanwezig? Ja / Nee

Liftcapaciteit …………………………… kg

Afmeting lift binnenmaat Hoog ……………… cm / Breed ………………… cm / Diep ………………… cm

Afmeting lift deuropening Hoog ……………… cm / Breed ………………… cm / Diep ………………… cm

Is deze lift op de dag van inhuizing geheel beschikbaar? Ja / Nee

Eventuele opmerking(en) 
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A B C D


