
Algemene voorwaarden van PACKcenter 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op je aankopen en het gebruik van de website 

www.packcenter.nl en vormen een contract tussen jou en PACKcenter. Door een aankoop te doen op 

en gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Zorg dat je 

deze gebruiksvoorwaarden gelezen en begrepen hebt voordat je gebruikmaakt van onze site. 

 

BEZOEKADRES 

Toekomst 10 

6921 PW  DUIVEN 

Nederland 

 

CONTACTGEGEVENS 

Tel.: (026)-319 39 69 

E: info@packcenter.nl 

 

Betaling 

Het netto-orderbedrag dient binnen 21 dagen te zijn voldaan. 

Prijzen 

Alle genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief btw. 

Eigendomsvoorbehoud 

Alle geleverde producten blijven eigendom van PACKcenter tot het volledige orderbedrag is betaald. 

Afwijkingen 

Geringe kleur- en kwaliteitsverschillen kunnen voorkomen. 

Aflevering 

PACKcenter streeft ernaar orders in Nederland uiterlijk binnen 48 uur (twee werkdagen) uit te 

leveren. Vandaag voor 17.00 uur besteld, is binnen twee werkdagen geleverd (uitgezonderd het 

weekend). 

Afhalen 

Zodra de bestelling voor je klaarligt bij een gekozen PACKcenter-winkel, ontvang je telefonisch 

bericht van een van onze medewerkers. Neem voor het ophalen van je bestelling bij een PACKcenter-

winkel altijd je orderbevestiging mee. 

Vertraagde levering 

PACKcenter is niet verantwoordelijk voor het overschrijden van de levertijd als het product niet 

voorradig is of de schuld aan derden is te wijten. 

mailto:info@packcenter.nl


Klantspecifieke producten 

Bij maatwerk, dus voor speciaal gemaakte verpakkingen, zijn meer- of minderleveringen mogelijk 

volgens de leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Papier en 

Verpakkingsmaterialen (NVGP). 

Leveringsvoorwaarden 

Al onze leveringen vinden plaats volgens de leveringsvoorwaarden van de NVGP.  

Fouten 

Typfouten en wijzigingen in de afgebeelde artikelen, productomschrijvingen, voorwaarden en prijzen 

in de online catalogus zijn voorbehouden. 

Beschikbaarheid 

Aanbiedingen en artikelen in de opruiming gelden zolang de voorraad strekt. 

Afbeeldingen 

Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de originele artikelen. 

 

Online-orders 

Minimum orderbedrag 

Het minimum-orderbedrag binnen Nederland en België is € 50,- netto (excl. btw) 

Vracht- en administratiekosten 

In de Benelux wordt voor opdrachten onder de € 250,- (excl. btw) een bedrag van € 12,95 (excl. btw) 

vracht- en administratiekosten in rekening gebracht. 

Franco levering 

Orders groter dan € 250,- (excl. btw) worden franco geleverd. 

 

Offline-orders 

Minimum orderbedrag 

Het minimum-orderbedrag binnen Nederland en België is € 50,- netto (excl. btw).  

Vracht- en administratiekosten 

Nederland en België: vracht- en administratiekosten bij orders onder de € 250,- (excl. btw) bedragen 

€ 12,95 (excl. btw). Boven deze grens leveren wij franco. 


