Bestellen via de webshop van De Jonghe Autoparts nv
Alle prijzen vermeld in de webshop zijn de netto prijzen inclusief 21%BTW die gelden bij eigen
afhaling of levering op een door u aangegeven adres. Deze prijzen kunnen echter afwijken indien u
wenst om het onderdeel door onze diensten te laten plaatsen. Zo zal een batterij bvb een hogere
prijs hebben als u deze wenst te laten monteren in één van onze werkplaatsen. Hiervoor wordt dan
bovendien ook nog een vergoeding voor het werk aangerekend.
Onze telefonische medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot/met vrijdag van 9u tot 17u30 op
het nummer 03/360.58.08 : enkel voor informatie over onze producten op de site en om u eventueel
te begeleiden bij uw bestelling.
De site is open 24/24 en 7 / 7 Belangrijk : Alleen de producten op onze site zijn te koop aangeboden.
Hoewel onze medewerkers specialist op het gebied van auto onderdelen zijn is het niet de bedoeling
dat zij van op afstand technische problemen analyseren of oplossen.
Bij twijfel over de diagnose van een mechanisch probleem, of gebrek aan gereedschap, problemen bij
het monteren of demonteren van auto onderdelen, raden wij u aan advies aan een autospecialist te
vragen, voordat u op onze site bestelt.
Voor een garage in uw buurt kan u terecht op onze site via
http://www.dj-autoparts.be/garages/garages.php

Wanneer is mijn bestelling beschikbaar?
Bestellingen die gebeuren op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag zullen, behoudens
tegenbericht van ons, binnen de 24u beschikbaar zijn in het filiaal van uw keuze indien u gekozen
heeft voor afhaling.
Bestellingen op vrijdag, zaterdag en zondag zullen, behoudens tegenbericht van ons, beschikbaar zijn
vanaf maandagnamiddag 14u in het filiaal van uw keuze.
Indien u gekozen heeft om uw bestelling te laten verzenden zal dit gebeuren zodra de bestelling
compleet is.
Het is mogelijk dat bepaalde bestelde onderdelen moeten doorbesteld worden, dit geeft dan een dag
vertraging voor de verzending.

Waar kan ik mijn bestelling afhalen?
Bij de bestelling kan u er voor kiezen om uw bestelling af te halen in één van onze filialen
(http://www.dj-autoparts.be/over-de-jonghe/filialen.php)
Als u er echter voor kiest om uw bestelling te laten verzenden naar u thuis of naar een ander
afleveringsadres worden er verzendingskosten (7,99 Euro) aangerekend.

