BESTELFORMULIER SAFE@HOME
Hoe geef ik mijn bestelling door?
Hebt u interesse in één van deze thuiswerkplekken? Stuur dan dit document volledig ingevuld door via email aan
safe.at.work@pami.be.
Betalingstermijn
Voor particulieren
•
Van zodra wij uw bestelling hebben ontvangen wacht u op onze orderbevestiging die u krijgt via e-mail.
•
In de orderbevestiging ziet u het rekeningnummer waar u op moet betalen alsook het ordernummer. Dit ordernummer
geeft u op als betaalreferentie.
•
Van zodra de betaling binnen is, gaat de bestelling en leveringstermijn van start.
•
Onze planningsdienst neemt contact op i.v.m. de levering.
Voor bedrijven*
•
Van zodra wij uw bestelling hebben ontvangen wacht u op onze orderbevestiging die u krijgt via e-mail.
•
Van zodra u deze ontvangt, gaat de bestelling en leveringstermijn van start.
•
Onze planningsdienst neemt contact op i.v.m. de levering.
•
Facturatie gebeurt op basis van onze standaard voorwaarden.
Uw gegevens (volledig in te vullen)
Bedrijf*
Btw-nummer*
Voor- en achternaam
Straat
Huisnummer en eventueel busnummer
Postcode en gemeente
E-mailadres
Telefoonnummer
Leveringsadres (indien afwijkend van bovenstaande)
Bedrijf
Straat
Huisnummer en eventueel busnummer
Postcode en gemeente
Contactpersoon
Telefoonnummer
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BESTELFORMULIER
UP Home, de zit-sta werkplek voor thuisgebruik 		
•
•
•
•
•
•

€ 450,00 - excl. btw

Zit-sta werkplek voor thuisgebruik
Elektrische hoogteverstelling met eenvoudige bediening
Eenvoudige montage met huis-, tuin- en keukengereedschap
Leverbaar binnen 5 à 10 werkdagen voor kleine hoeveelheden
Grote hoeveelheden: standaard leveringstermijn
Afgehaald bij Pami of levering op 1 locatie bij
grotere bestellingen (>25 stuks)

		Aantal 				Aantal
160 x 80 cm 			
140 x 70 cm
Wit onderstel 			
Zwart onderstel
Melamine topblad
Wit			Zwart 			Eik lindberg

2-traps hoogteverstelling (70 t.e.m. 120cm)
3-traps hoogteverstelling (63 t.e.m. 130 cm) + € 100,00
Levering aan huis + € 45,00
Levering en montage aan huis + €75,00
Voor extra opties, neem contact op!

Bureaustoel Viasit Drumback Work@Home 			
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zithoogte verstelling
Zitdiepte verstelling
Rugleuning in hoogte verstelbaar
Zit/neigverstelling
2D Armleuningen in hoogte en breedte
verstelbaar Off White
Zitting en rugleuning zwart gestoffeerd
Achterzijde rugleuning kunststof Off White
Rest kunststof en metaal delen zwart
Gratis levering

•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 245,00 - excl. btw

Zithoogte verstelling
Zitdiepte verstelling
Rugleuning in hoogte verstelbaar
Zit/neigverstelling
2D Armleuningen in hoogte en breedte
verstelbaar Zwart
Zitting en rugleuning zwart gestoffeerd
Achterzijde rugleuning kunststof Zwart
Rest kunststof en metaal delen zwart
Gratis levering

			AANTAL
• Zachte wielen

			AANTAL
• Zachte wielen

•

•

Harde wielen

Harde wielen
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BESTELFORMULIER
WorkSpace One Thuiswerkplek					€ 995,00 - excl. btw
•
•
•
•
•
•
•

Verstelbaar werkblad in diepte en hoogte (hoogte via inbus)
Extra stopcontacten (2x230v en 2xUSB charging)
Altijd opgeruimd dankzij het deksel
Gesloten 160 cm (B) x 50 cm (D)
Open 160cm (B) x 72cm (D)
Hoogte 65 - 87cm
Incl. gemonteerde levering op gelijkvloers - levertermijn 4 weken

Aantal
Versie 1: zwart (zwart gelakt - buitenkant deksel zwart, binnenkant wit)
Versie 2: wit (wit gelakt - buitenkant deksel wit, binnenkant wit)
Meerdere opties beschikbaar (hoogte elektrisch of via slinger verstelbaar, beeldschermdrager, ingebouwd licht en
geluid, wireless charging...). Contacteer ons voor bijkomende informatie en prijzen via safe.at.work@pami.be of surf
naar www.pami.be/workspaceone
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