Wat is FastLane montage?
Nu is het warm en zijn de vervelende muggen daar… dan wil je ook heel snel je
vliegenramen! Vanaf 1 augustus 2021 introduceren wij een FastLane-optie voor een
supersnelle installatie van vliegenramen binnen de 3 weken na besteldatum!
De FastLane procedure loopt volledig naast het standaard leveringstraject: een
speciale productielijn + FastLane montageploeg. Daarom heeft FastLane een
meerprijs en is beperkt in aantallen. Levertermijnen van standaard orders worden
niet beïnvloed door de Fastlane-procedure.
Wij komen bij u thuis opmeten en maken een prijsofferte. Bij bestelling kan u kiezen
voor de optie FastLane, minder dan de helft van een normale levertermijn!
Doe je aanvraag snel via onze website https://m-montage.be/contact !

FastLane voorwaarden
Meerprijs FastLane-optie: +15% van het orderbedrag
Minimaal orderbedrag 287,50euro ex BTW. (min order 250€ + 15% FastLane)
Alleen voor orders uitsluitend met Eosol vliegenramen met optie FastLane. (Wil je
nog andere producten maar toch FastLane? Dan worden de orders opgesplitst in 2
aparte orders)
Niet geldig voor speciale uitvoeringen. (vb ronde of afwijkende vormen, speciale
gaasdoeken, specifieke montage, …)
Maximaal 50 klanten per maand kunnen gebruik maken van FastLane.
- Heb je reeds een order lopen, maar wens je deze toch sneller? Laat het ons
snel weten. De FastLane levertijd begint te lopen vanaf uw bevestiging van de
aangepaste orderbevestiging incl FastLane-optie.
- Onze medewerkers laten je de FastLane-beschikbaarheid kennen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 01-08-2021. Bij aanpassing hebben de
meest recente voorwaarden altijd voorrang op voorgaande versies.
FastLane is alleen mogelijk via Meeussen Montage Schoten en diens werkregio.

FastLane Levertijd en planning
De levertijd van maximaal 3 weken begint te lopen vanaf de ondertekening van de
definitieve offerte na opmeting.
Een order kan niet geannuleerd worden, ook niet bij overschrijding van 3 weken
levertijd.
Zijn er producten die niet binnen de 3 weken afgewerkt worden/geleverd worden,
dan wordt de FastLane-meerprijs niet aangerekend voor deze producten.
Wij stellen een leverdag voor, waar u als klant zich flexibel moet opstellen. Via
FastLane is het niet mogelijk om zelf een dag en uur te kiezen. (We trachten de
leverings-planningen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, net om FastLane
mogelijk te maken.)
Kan de voorgestelde datum toch niet voor u doorgaan, dan geeft u ons het recht
om de levertermijn telkens met één week te verlengen.
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