Informatieblad levering Staka
Om je zo goed mogelijk te informeren over de levering van Staka ontvangt je dit informatieblad. Lees
het informatieblad aandachtig door zodat je weet wat je kan verwachten.
Belangrijk: Zend het informatieblad a.u.b. door aan de contactpersoon/ontvanger op de bouwplaats.

De levering
De levering van Staka is gebaseerd op de leverconditie DDP Incoterms 2010. Wat kan je verwachten?









We leveren op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur
De levering vindt plaats met een internationale (huif)trailer (lengte ca. 16 meter). Is het
afleveradres niet bereikbaar met deze trailer? Neem uiterlijk 2 werkdagen voor de
afgesproken afleverdag contact op met Staka en bespreek de mogelijkheden.
De levering is ongelost, zorg er dus voor dat je beschikt over een heftruck om de zending uit
te laden.
De zending kan via de zijkant of achterkant van de trailer gelost worden.
Het transport wordt door Staka in opdracht van jou verzorgd. Het is belangrijk om te weten
dat het risico van verlies of schade aan de goederen overgaat als Staka de goederen op de
afleverlocatie aanbiedt om uit te laden.
Belangrijk: Controleer bij ontvangst de zending op eventuele schades of gebreken en noteer
deze op de bon van de transporteur. Als dit niet wordt vermeld op de bon van de
transporteur geef je akkoord dat de levering schadevrij en compleet heeft plaatsgevonden.

Het afleveradres






Geef het correcte afleveradres tijdig aan Staka door.
Zorg ervoor dat de opgegeven contactpersoon op het afleveradres en op de afgesproken
datum aanwezig is tussen 08:00 en17:00 uur.
Als er niemand aanwezig is op het afleveradres dient er een nieuwe levering plaats te vinden
en daarvoor worden extra kosten in rekening gebracht.
Zorg voor een heftruck om de zending te kunnen lossen
Let op: Als de zending onderweg is kan het afleveradres vaak niet meer gewijzigd worden.
Wijzigen van het afleveradres is mogelijk tot 12:00 uur op de laatste werkdag voor de
leverdatum.

Speciale verzoeken
Heb je een speciaal verzoek? Neem contact op met Staka via +31 162 – 763 763 om de
mogelijkheden te bespreken.

