
Wanneer de goederen op voorraad zĳn, worden deze geleverd binnen het 
termĳn dat vermeldt staat op de website. Tenzĳ anders is overeengekomen, 
vindt de levering plaats binnen 30 werkdagen nadat Aluxem Store een 
schriftelĳke bevestiging van de bestelling heeft toegezonden. Meer 
informatie over leveringen van goederen en de leveringsvoorwaarden van 
Aluxem Store is te vinden in onze verzending en levertĳden pagina.

De verwachte leveringstĳd kunt u terugvinden in de orderbevestiging, tĳdens 
het afrekenen en / of op de desbetreffende productpagina van de betreffende 
producten. Wanneer u niet tĳdig op de hoogte bent gebracht van een 
mogelĳke vertraging en de levering meer dan 30 dagen duurt, heeft u het 
recht om de aankoop te annuleren. 

Indien u niet thuis bent of het pakket aan de deur wordt geweigerd, kan dit 
binnen het termĳn van de vervoerder worden opgehaald bĳ een afhaalpunt. 
Dit moet binnen het genoemde termĳn van de vervoerder persoonlĳk worden 
opgehaald met een geldig legitimatiebewĳs. U ontvangt altĳd een bericht die 
aangeeft waar en wanneer het pakket kan worden opgehaald. Deze melding 
ontvangt u via een e-mail, met de reguliere post of via het (mobiele) 
telefoonnummer dat u heeft opgegeven, telefonisch of per sms. In het geval u 
het pakket niet ophaalt, heeft Aluxem Store het recht om een   vergoeding van 
€35,- in rekening te brengen.

VERWACHTING VAN HET PROCES

Verpakking- en productietĳd 
5 á 10 werkdagen. 

Verzendtĳd 
3 á 5 werkdagen.  

VERZENDKOSTEN

Aluxem hanteert de standaard verzendkosten van de vervoerder. Dit om 
transparant te zĳn over de kosten. De kosten zĳn afhankelĳk van het gewicht 
en afmeting. Onze Aluminium producten worden in Nederland, België en 
Luxemburg verzonden.

AANKOMSTGARANTIE

Op al onze producten zit een aankomstgarantie. Mocht er tĳdens de 
verzending schade aan het product optreden, dan is dat risico voor ons. Kĳk 
daarom altĳd goed of de verpakking is beschadigd en maak meteen foto's. Al 
onze producten zĳn verzegeld met een kwaliteitszegel, verbreek de zegel 
niet als je twĳfelt over je aankoop en gebruik wilt maken van de 
retourtermĳn. 

Verzending en levertĳd


